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Речник на страданието  
 

Аз ще оставя тази страница празна, макар че всеки 
речник започва със съдържание. Това най-точно 
описва моята собствена липса на такова - необятна 
пустош, празна страница, мечтаеща да бъде 
запълнена със смисъл, с подредени слова, с чувство 
за завършеност и порядък.  

Борбата със себе си - чувството, което ти казва, че 
няма смисъл да завършиш и това поредно 
начинание. Защото и то ще се превърне в 
разочарование. Още си в началото, а вече си готов да 
се предадеш. Точно както и сега. И в теб започва 
битка - между всеобщоприетото разбиране, че 
упорството трябва да надделее на всяка цена и 
нуждата поне за малко да не трябва да рушиш 
пясъчните кули на съзнанието си.   

Вълнение. Но не онова от хубава песен, филм, 
очакване на любим, а онова усещане на обтегнатост, 
което не отминава след изпита, срещата с шефа или 
със смъртната опасност. Вечното хаотично 
движение на нестихващи, блъскащи се вълни на 
вътрешния океан от емоции. 
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Грешка, винаги си в грешка. Когато вземеш ре-
шение или оставиш решението на другиго, когато 
правиш нещо и внимаваш да не сбъркаш, но най-
вече - когато не правиш нищо, за да не сбъркаш.  

Да - най-честият отговор на въпрос, който заслужава 
"не". Избягваш конфликт, проявяваш "широка 
скроеност", угаждаш, помагаш на околните. А 
всъщност трупаш… гняв.  

Единствено ти си важен, нали? Само ти имаш право 
над мислите и емоциите си, над самочувствието и 
самосъзнанието си. Ти си капитан на собствения си 
кораб, който сам си сковал дъска по дъска. Само че 
твоят кораб е разпънал платна в плаващи пясъци, 
изградени от очаквания, прищевки и мечти на 
околните...  

Живот на скорост, бърз влак, въртележка... и на-
края водопад. А ти искаш да слезеш и да повървиш, 
да поемеш дъх, да си дадеш почивка. После те 
връхлитат въпроси безспирни: 
 

Защо светът е устроен така? Защо аз съм построен 
така? 
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И кому е нужно всичко да е толкова сложно? 

Йерархия... проста градация - Всяко тяло запазва 
състоянието си на покой или на равномерно и 
праволинейно движение дотогава, докато външна 
сила не го изведе от това състояние. Или вътрешна? 
 

Катастрофата, която променя всичко. Сблъсъкът на 
две тела с различна енергия и еднаква мечта - 
заедно да създадат нещо висше... 

Любов, която да сложи край на всички... 
 

Мъки! 
 

Най-накрая хоризонт.  

Облекчение... 
 

Пронизващото чувство на увереност, че всичко 
вече ще е... 
 

Различно! 
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Съмнения... всичко сме изтъкани от тях. Това са 
невидимите подводни остри зъбери, през които 
смело плаваш, докато водите не станат черни и 
мрачни, размътени от собственото ти вечно 
чувство за недооцененост.  
 
Тревога! Корабът потъва, спасявай се по единично! 
Сигурно е за добро, ще дойде нещо по-хубаво, нещо 
по-красиво и безкрайно.  
 
Устроени сме така, за да бедстваме вечно. Това ни 
харесва, то си ни е в кръвта. Тайно си мечтаем за 
земетресение, което да разтърси стените, в които 
сме се оградили по собствено желание, за да 
намерим смисъл в нещо друго извън тях.  
 
Финал. Всичко има край, след който идва друг край 
и друг край. Това няма ли край?  
 
Хвърляш се в нещо ново и нямаш търпение с него 
да преуспееш. А защо нямаш търпение и с него да 
се провалиш? Не е ли по-добре да сбъркаш от рано, 
за да продължиш напред. Не, не си устроен така, ти 
провали не приемаш... но те приемат теб.  
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Цялост не може да съществува от половинки. 
Между тях винаги ще има пукнатина, която лесно 
се превръща в  
 
Черна пропаст.  
 
Шанс, нали? Всичко е шанс, късмет, случайност, ти 
си във водовъртеж с вързани очи. Не управляваш 
съдбата си, не правиш изборите си, не си властелин 
на чувствата си, всичко е временно и един ден и ти 
ще изчезнеш.  
 
Щастлив? От кога не си бил щастлив?  
 
Ъъъъм, не знам, а ти? 
 
Юни беше... година не помня...  
 
Ясно! Опитай пак, заслужава си! 

 

-Константин Курдалиев  

 

 

 



Aвтоагресия

Aгония 

Агорафобиа 

Aгресия

Aлекситимия 

Алкохолна зависимост 

Алцхаймер 

Aмнезия

Анорексия невроза

Антисоциално личностно разстройство  

Aпатия 

Aпнея

Аспергер (синдром) 

Аутистичен спектър

Aфективни разстройства
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Познавате ли я? Апатията. 
Присъства отсъстваща някъде там. 
В крайморски следобеди- влагата. 
В тълпите пристъпващия винаги сам. 
 
Тиха вода е, тиха и мътна, 
липса на звук, в село в Балкана, 
безчувствие смазващо - бурята лятна, 
затихващ етюд, последната нота запяна. 
 
В задния двор на ума все се мота, 
прашасала стая, чекмеджето празно, 
неусетно стичаща се капка от потта, 
сивата бездна, където потъваме бавно. 
 

 

-М.Р.  
 (Апатия) 
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Илюзия 

 

Дебелата и грозна жена ѝ се присмиваше в 
огледалото. Гърдите й висяха от собствената си 
тежест. Талията се сливаше с корема, тъжно 
отпуснат над бикините. Краката ѝ приличаха на 
средновековни амфори, а ръцете на свински бутове. 

В какво се беше превърнала? Защо от диетите 
нямаше полза? Как другите успяваха да са толкова 
слаби?  

- Мона-а-а! – гласът на майка й я сепна – Закуската 
е готова! Любимите ти кроасани с масло и 
капучино! Добавих и сладко от боровинки… 

Какво? Как смееше? Подиграваше ли ѝ се?  

Втурна се към малката кухня крещейки с пълно 
гърло:  

- Защо го правиш? Защо? Нали знаеш, че искам да 
съм красива?  

Слънчевата светлина, нахлуваща от прозореца я 
заслепи и се преплете с аромата на печено тесто и 
кафе. Песента на птиците избухна в главата ѝ, 
предизвиквайки яростна болка. Присви се на две, 
притискайки с длани ушите си… Искаше шумът да 
престане… Отпусна се на земята и накрая потъна в 
тишина… Мракът я обгърна… Не се страхуваше… 
Никой нямаше да я види в тъмното… а и болката си 
отиде.  
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********** 

Първото спешно повикване за деня. Взе листчето с 
набързо надраскания адрес и тръгна към 
линейката… 

Слънцето галеше земята, пробило плътните сиви 
облаци след дългата зима. Врабчетата цвърчаха 
доволно. Завъртя ключа и се усмихна. Животът се 
зараждаше отново… 

****** 

Посрещна го изплашена дребна жена. 

- Дъщеря ми… Мона… Моля ви, помогнете ѝ… 

Последва я… Вцепени се, когато тя се отдръпна и 
погледът му попадна върху човека на пода. Не 
можеше да определи пола му. Кожата се беше 
усукала около костите. Големите стави стърчаха 
като на скелета в кабинета по анатомия, а коремът 
беше потънал в бездната под ребрата… Не улавяше 
пулс… Вдигна я на ръце и тръгна към болницата…  

Дали животът можеше отново да се зароди в нея? 

 

 
-Мария Христова  

(Анорексия)  
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Душа 

 

Наведеният поглед е малък 
и неук, наведеният поглед крие, 

страда и се страхува. 
За да видиш себе си, 

просто вдигни очите си. 
Припознай се! 
Страхувай се! 

Обичай! 
Приемай! 
Отричай! 

Срамувай се! 
Бъди горд! 

Плачи! 
Усмихвай се! 
Вдигни очи! 

Пусни душата си на свобода! 
Сляпата душа е бездушие! 

 

 

-Атина Докузанова   
(Апатия)  
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Жажда 

 

Галеше бутилката уиски в чуждата кошница 
като прекрасна гола жена отпуснала се нежно в 
леглото му... 

       Не можеше да си я позволи, но цялото му 
същество мечтаеше за нея, за удоволствието, което 
му носеше лекото парване по езика при първото 
отпиване от течността, прогарянето на гърлото 
докато преминаваше през него и топлата диря, 
която оставяше, потъвайки в тялото му с аромат на 
опушено във въглищата месо... 

       Посягаше към нея всеки път, когато изгубеше 
любовта към себе си, когато вглеждането в 
несъвършенствата му ставаше непоносимо, а 
омразата и яростта към самия него го изпълваше до 
краен предел... 

     Започна спорадично, за да преодолее страха и 
липсата ѝ, но всяка глътка засилваше жаждата, 
вместо да я утоли, успокояваше страховете и 
притъпяваше болката, но изпълваше душата с 
празнина... До онзи ден, когато се събуди с мисълта 
за нея... Галеше я, поклащаше я, отпиваше жадно и я 
поглъщаше..., докато накрая не се разтвори в нея..., а 
от душата му остана черупка “нелюбов”... 

-Мария Христова  
(Алкохолна зависимост) 



Безнадеждност
Безпомощност
Безсъние
Безчувствие
Биполярно афективно разстройство  
Болка
Булимия невроза
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Вали 

 

 
Плачеш пак сърце. Аз чувам.  
Отвътре ме раздираш. И боли. 
Но знай - в момента се сбогувам. 
В очите ми е есен. И вали. 
 
Вали за нас. И нашите мечти, 
за бурите, които преживяхме. 
Със тебе, мой приятелю почти, 
за сто живота сякаш поживяхме. 
 
Знам - не искаше, но аз реших 
и тръгна с мен по най-разбитата пътека. 
С вина признавам си - сгреших, 
поне пред теб сега, душата ми е лека. 
 
И грижливо ти ме носиш на ръце 
спътник предан, мой единствен си ми. 
Със сетните си сили пазиш ме, сърце, 
а някога не вярвах в теб. Прости ми! 
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Сбогувам се, усещаш – как боли жестоко, 
но съхрани и мен и себе си до края. 
Ще скочим някой ден, приятелю, високо 
и безметежни ще изчезнем във безкрая. 

 
 

-Г. Стефанова  
(Болка) 
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На мен 
 
 

Откакто ти замина, аз не съществувам 
и всеки ден те търся - да те върна. 
Днес съм черупка, в която се преструвам, 
утре умело ще ги лъжа, че съм жива. 
 
А преди бях направена от слънце. 
Бях живота - аз самата и трептях. 
Давах себе си с разперени ръце,  
всичко повече от щастлива бях. 
 
Откакто ти замина, аз не съществувам. 
Забравих даже как да се усмихвам.  
От вчера не говоря, спрях да чувам.  
От днес нататък всичко ще утихва.  
 
А преди се смеех сякаш няма утре. 
В очите ми се отразяваше света.  
Кутия бях препълнена отвътре. 
Невидима корона носех от цветя.  
 
От както ти замина, аз не съществувам. 
Това направи с мен - изтри ме. 
Сега те тайно пиша, докато бленувам. 
Дано се върнеш - чакам - намери ме…  
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П.С. Да изоставиш сам 

себе си е по-разрушително  
от всяка друга раздяла. 

 
-М.И.  

(Булимия) 
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На погребението на душата си  
стоя и наблюдавам себе си – 
сюрреалистична скулптура 
от мускули и кожа, 
от кокали и стави, 
сърдечни клапи – 
отварящи се като портата 
на топлия ми дом, 
приемащи в обятията ми - 
студени непознати... 
 
На погребението на душата си 
стоя и наблюдавам себе си – 
сюрреалистично множество 
от празни обещания, 
глупави тревоги 
и невротични пристъпи... 
А някъде под съединителната тъкан на живота 
ми, 
под скелета на плановете, 
под атрофиралия мускул на очакванията, 
все още бие моето сърце... 
 
Бие се със мен самата! 
 

-Маргарита Русева  
(Болка) 
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Зора 
 
 

Завърнал се вкъщи и гладен, и бесен - 
кожата ти пада. 
Апартаментът е тъмен и толкова тесен,  
че не моля за пощада. 
 
 Всичките лампи вече си счупил, 
 моите ръце си издрал, 
мълчание завинаги си купил 
и от Ад-а си взел своя дял. 
 
Аз не ща да съм повече жертва 
и не ща да съм твойта жена – 
дай ми нож и отивам на жетва,  
за каква ме наказваш вина? 
 
В тази малка килия безкрайна, 
да ме сграбчиш протягаш ръце 
бих се скрила в някаква тайна, 
но изваждаш ти мойто сърце… 
 
Давай, с двете ръце разчупи го, 
както пита разчупва се хляб 
кръв лочи и любов! Направи го! 
И почувствай се с мене богат… 
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И когато плътта ми загризал 
да ме видиш повдигнеш очи, 
не прочитай в тях своята гибел 
и не спирай ме, не, забрави! 
 
Сам – самичка след пира безкраен, 
който ти си устройваш с мен, 
аз достигам до ножа си таен… 
И започва с кръв новия ден! 
 

 

- vox_nihili 
(Безсилие) 
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ПРИКАЗКА 
 
Гледам през прозореца как ръми полека, как света 
е скрила гъстата мъгла 
и ми се приисква днес да ви разкажа бавно и 
спокойно приказка една. 
 
Някога живяло мъничко момиче, не в палати 
царски, а в една гора. 
Хранели я птици пазели я вълци. Нямала си никой, 
сам сама била. 
 
Тя живяла в малка, дървена колибка, спала върху 
съчки със трева покрити. 
Никой си не спомнял как дошла е тука, по каква 
причина и пътечки скрити. 
 
Всяка сутрин рано срещала зората, после смях и 
песни еквали в простора. 
Свикнали животните с ясният ѝ глас и преодолели 
своя страх от хора. 
 
Тъй години осем бързо се стопиха, стана на 
тринайсет малкото дете. 
Малката колибка в къщичка превърна, стана 
благородно детското сърце. 
 
Но един следобед ловната дружинка минала 
наблизо, всички я видели. 
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Че в беда била е, мислели ловците, на късмета 
ловен дружно се посмели . 
 
После я завели във града огромен, бързо обяснили 
станалото чудо. 
Вече десет дена тя мълчи и плаче, а “добрият” 
доктор писал я за луда. 
 
Пратили я в приют за душевноболни, спяла зад 
решетки, зад безброй врати. 
Думите не знае, как да ги помоли… Гасне в скръб 
дълбока, плаче и мълчи. 
 
А гората вижте, как се е смълчала, всичките 
животни тягостно мълчат. 
Няма птичи песни, ручеи не пеят, всички се 
ослушват за гласа познат. 
 
Метнала гората от мъгла одежди. Лек, студен 
дъждец полека заваля. 
Във такова време все ми се приисква да разкажа 
само приказка една. 
 
Страшното за нас не страшно е за всички, и доброто 
наше не е все добро. 
Нека всеки има своята колибка, своята горичка, 
своето легло! 
 

- Николай Николов (Nicky)  
(Болка/Несправедливост) 

 



Вина

„В една илюзорна война

усеща се, когато настъпи тишината…“  

 

– О‘Градевски
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Ти ум си целият ми свят. 
Ти си мой каторжник  
и мой брат. 
Моят войн си ти и моят враг. 
 
Ти ум си единствено, което имам.  
Ти крадеш ме, но аз от теб не взимам. 
Ти ме губиш, така ме загубваш, 
после - само ти ме намираш. 
 
Ти трябваше да ми помагаш, 
а не ми даваш - да говоря. 
С тежестта на вината ме смазваш, 
а от катрана на срама - не споделям. 
 
Ти ме влачиш, ти ме тъпчеш, 
ти ме давиш в океани самота. 
През облаци от мисли не допускаш, 
дори и малък лъч от светлина.  
 
Накара ме да стана - някой 
за сърцето мое - непознат. 
Накара ме да искам - никой, 
да станат другите за мене - страх. 
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Ти ум си целият ми свят, 
аз без теб не мога вече. 
Изпълни своя тих и пъклен план 
- ще бъдем само аз и ти за цяла вечност... 
 
 

-М.Р.  
(Вина) 

 

  





„Гледах как се топяха стрехите, как

ритмично падаха капките и напояваха

земята, вдъхваха живот, а така исках

да усетя живота.“  

 

-Силвия Николова

Генерализирано тревожно разстройство  

Гранично личностово разстройство

Гняв
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Черна дупка 
 

Да станеш жертва на самия себе си. Поставяш тялото 
си  в окопи и засипваш с пръст. Собственият си 
гробар си, и в гроба, и отвъд него. Навън ромоли. 
Калта се размеква. Става ти все по-лесно да набиваш 
лопатата, да измъкваш почва на талази и да я 
запращаш право в ямата. 

 

Първо покриваш ръцете си. Докрай оставяш лицето. 
То се взира. Почти ти се струва, че сам на себе си 
кимаш. Какво по-шизофренично от това да си даваш 
одобрение за умъртвяване? От вечната драма 
формираш още по-дълбоко пропадане. 

 

По оградите на гробището са спрели хора. 
Мълчаливо наблюдават, не разбират какво точно 
правиш. Гледат през теб, а после продължават. В 
калта. Нагоре по хълма, по улицата. Хлъзгаво е. 
Всичко е хлъзгаво, но в къщите им грее огън. 

 

После и ти се прибираш. В твоята камина се вижда 
остатъчен пушек. Ти наливаш вода от реката и я 
пренасяш в огнището. Въглените цвърчат, органите 
ти също. 
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Сядаш на люлеещият се стол и веднага щом покоят 
те навести, усещаш как и студът се увива около теб. 
Като змия. Така удобно е сред тая зима. Сковаването 
резонира с вътрешностите ти. Температурите се 
изравняват. В един момент с помещението 
излъчвате еднакво. Ти се превръщаш в стаята. И тя 
влиза в теб. Настанява се сред кожата. Разливаш се 
из околното и вече си като добре препарирано 
животно. До сутринта очите ти не мигат. 

 

Когато съмва, излизаш и започваш да крачиш. По 
хълма, в гората, навътре. Стигаш до голям камък. 
Там събличаш кожата. Сгъваш я на четири. 
Подреждаш костите в тревата. Изяждаш далака, 
сърцето и мозъка. Смилаш. Инхалираш. Някъде по 
пълнолуние нещо в теб започва да вие. 

 

 

-Виктория Христозова  
(Гранично личностово разстройство/ 

Социална фобия) 
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Севда 
 
Чухме за село Кестен когато Стефан доведе Севда за 
невеста. Едно слабичко девойче, с кротки очи и 
блага усмивка. Запознали се по онзи край докато 
наш Стефан беше в армията. Та като я питахме 
откъде е, тя рече :  

– От Кьостенджикъ съм! Сега се казва Кестен.           

Брей, що за име сложили на това село?! Рекохме си, 
че ще да има много кестени там, но така и никой не 
разбра къде ще да се намира това село. Стефан беше 
мълчалив и труден човек, пък това момиче имаше 
гласче като камбанка, и като говореше по нейния си 
начин, като да пееше. Понякога не й разбирахме 
какво точно казва, но мило му ставаше на човек и да 
я слуша само.                                                     

Та разбрали-неразбрали, всички кимахме с глави и 
все със "Да" и "Добре" ѝ отвръщахме. Като се за-
смееше, Севда не се кискаше тихо като нашите 
моми.                       

Смехът ѝ беше ясен и като слънчеви лъчи го 
разстилаше из селото, та и мъка да му е на човек, 
вдигне глава, па се усмихне. Не че знае защо се 
усмихва чилякът, а защото смехът на Севда при-
хващаше. Свикнахме му на това девойче в наше село 
и много се угрижихме, когато забелязахме че 
няколко месеца след като дойде снаха, смехът ѝ не 
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се чуваше вече. А ако я срещнехме по улицата, 
отвръщаше глава и само тихо "добър ден" 
продумваше. Очите ѝ станаха мътни, погаснали. 
Като да беше болно момичето. Като срещнах Стефан, 
питах го. Но той само ми изсъска да не си вра носа 
дето не ми е работа, и подмина бързо. Но в село 
нищо не остава дълго скрито-покрито и подочу се, 
че ѝ бил посегнал Стефан.                                                                                         

Стар човек съм, не съм им даже роднина и живея в 
другия край на селото. Но срам ме хвана пред Севда 
заради постъпката на Стефан.                                                   

Като че аз да съм я удрял! И срещнех ли я из село, и 
тя обръщаше глава и аз на друга страна гледах, или 
спирах се, докато отмине. Да не се срещнем. Докато 
една вечер не я срещнах по тесния сокак край 
чешмата. Ходило момичето вода да налее. Не 
стърпях се, спрях я и ѝ рекох, ако мога нещо да 
направя за нея, да каже като на баща. Тогаз Севда 
остави дамаджаните на земята, седна до тях на един 
камък и заплака. Сърце ми се преобърна. То грях 
бре, грях!  Като да гледаш божи ангел да плаче, 
безпомощно провесил криле.      

Ех, Стефане, Стефане! Ако си слеп, лампа не ти 
требва, ти слънце си довел.             

 - Не се трае вече! - продума Севда. То да търпя 
мъка, но поне в планината да си бях, а тука и 
камъните ми са чужди.                                                                                                    
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- Че и планината да е, мъката си е мъка, Севде. - 
рекох й.                                                  

- Не знаеш нашата планина, затова така говориш.                                                                        
Тя не е като вашето поле тука - равно, равно, та 
равнодушно. И като другите планини не е - коя 
високомерна, коя мижава. Нашата планина е като 
майка. Колкото и мъка да е, тя биле ще има, да я 
излекува. С ръце от човешки по-топли ще те 
прегърне, и това дето трови, самотата - с прегръдка 
само ще стопи. Дето и да съм сред нея, сама не се 
чувствам. Рекох му на Стефан, барем за два дена да 
идем. Да си откъсна мурсалче, дърво да прегърна от 
нашите, да пийна водица от реката дорде я мъгла 
прегръща.       

- Че защо прегръщате дърветата, Севде? И каква ще 
да ви е мъглата там, та вкуса на водата да променя. 
Като за някакво място от приказка ми говориш.  

- Дърветата там теглят черното от душите. 
Прегърнеш ли бор в нашата планина, гърдите си 
натискаме на дървото, и докато така сме ги 
прегърнали, те пият. Пият от душите ни мъката, 
отровата, обидата. Планината ни лекува! А 
мъглата... тя първом обиколи поляните. На всяко 
цвете и билка се спре, всяка шишарка погали. Вземе 
им от аромата, та го превърне усещане за дом и лек 
за изгубените. Та като полегне над реката, с уста 
пиеш сълзите на планината, а с гърди вдишаш 
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спокойствие и мир. Затуй ти казвам, като човек е 
Родопа. И говори и плаче и се смее. 

 - Ще да е омагьосано това село вашето. Как ще има 
глас планина? - изумих се аз, a Севда сведе глава, 
избърса сълзица от бузата си и подхвана 
дамаджаните да си върви. Обърна си красивата 
главица към мене и рече:                                                                - 
- Ти и да чуеш гласът ѝ, няма да го разбереш. Тя със 
повей на вятър говори, със чанове пее, във водопади 
и пропасти излива гнева си. Като човек е, за който я 
чуе и разбере. А аз две майки имам – тази, що ме е 
родила, и планината, що ме е отгледала и пазила. 
Хайде, че се забавих, пък Стефан пак нещо е сърдит.                                               
А ако искаш наистина да ми помогнеш, думай му да 
ме заведе за два дена барем, колкото да се осмисля.                                                                                                                                      
После вдигна дамаджаните и ги помъкна 
бързешком по тясната пътека към най-голямата си 
грешка. Виж ти, мислехме, че това нечувано село е 
нещо твърде обикновено, a както го описва Севда то 
ще да е място вълшебно и непознато за нас. 

Само месец след това Стефан толкова лошо беше 
удрял крехкото девойче, че кметът проводи вест на 
баща ѝ, и той дойде със жандармите, та си отведе 
Севда във вълшебната й планина. Преди да се качи 
в колата и да отпътува, тя обърна поглед към мен. 
Очите й бяха посинени и полузатворени от побоя, а 
устните й спукани. Но през пролуката на клепачите 
ме погледнаха не уморени, тъжни и помръкнали 
очи. 
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Там гореше жар-слънце. Като ме видя, разбитите от 
побоя устни се разтегнаха, колкото можаха, и видях 
най-щастливата усмивка, която било съдено на 
очите ми да видят. Тя отиваше в своята мечтана 
планина, в своето Кьостенджик, и всичко друго вече 
беше изгубило значение. Помахах след колата и хем 
ми беше мъка, че няма да видя това момиче повече, 
хем се радвах, че отива там, където ѝ е мястото.  

Където е нейното вкъщи! А Стефан...?! На слеп човек 
лампа не му требва, той слънце си довел. Слънцето 
си замина, но на него все му е едно, слънце ли свети 
или светулка. Вечеря си самичък сухоежбина, 
никой не чака, и никой не го чака. А живота му е в 
десетте биволици и петте декара земя. Като се 
събудих на другата сутрин, като че с очите си видях 
как планина разтваря ръце човешки, та посреща 
изгубеното си чедо. После как дърветата я 
прегръщат и пият мъката от душата ѝ, а мъглата й 
маже с лековити билки очите и устата, да я 
излекува.  И ми стана едно такова - вълшебно и 
радостно. Като да бях и аз при нея, там в селото ѝ 
...как му беше името. Така и не разбрах къде се 
намира това село, но поне вече знам, че го има.                                         
И че каквото и както и да се случва, накрая всичко и 
всеки си идват на мястото!    

                     

- Николай Николов (Nicky)  
(Гняв спрямо насилие) 
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И това ще мине 
 
                                                                  На моя Джо Пеши 

– той си знае. 

 
Ето го лошият татко! 
Синът ми крещи и се смее. После се скрива под 
завивката и гушка мама. Играят си на къща и на 
още нещо. 
Той не знае, че няма лоши татковци. 
Имаш просто татко. Това е. 
Или го имаш, или го нямаш. 
 
В един друг момент самият аз лежа до собствения 
си баща. 
Баща ми умира, но още не го знае. Или – напротив... 
Летен грип, казвам му небрежно, нищо че ми се 
реве, а той го вярва. Но едва ли. Голям човек е, не е 
помъдрял особено с годините, но сигурно усеща. 
Летен грип, друг път. 
Рак, браток, но не е Рачо Капитана, с триста раци, с 
триста опитни моряци. 
Нищо няма да преплуват с него, освен болката, а тя 
е навсякъде, всепоглъщаща. 
Дай да си дръпна, мамка му, нарежда ми по своему 
кисело. Онази стара мръсница Смъртта съвсем го е 
вкиснала, вижда се. 
Давам му, какво да правя. Надали точно моята 
цигара ще го убие. 
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Давам му да си дръпне всеки път, щом тайно 
минава край мен, а аз пуша. 
Не, че мама не знае. 
Не, че никой не усеща. 
Просто даваш. 
Знам и че долу в колата си има малка бутилка, от 
която си дръпва тайно от време на време. 
Тайно за кого, по дяволите?! 
Но и това е вече минало. 
В момента дори не може вече да слезе до колата да 
си пийне – дори с асансьор или без асансьор. 
Нивга веч. Нивга веч. 
Какво ми грачиш като някой стар гарван, сопва ми 
се и пак взема фаса, дръпва си. 
Интересно как още не ми е поръчал да му донеса и 
нещо за пийване. 
Дядо, Бог да го прости, също го отнесе ракът. Едни 
от последните му думи бяха именно към татко. 
Искаше за последно да си сръбне малко ментичка. 
Татко му донесе. Дядо сръбна. После умря. Баси 
майката и живот. 
 
Беше нейде около полунощ, когато татко влезе при 
мен. 
Не се учудих особено, макар да беше мъртъв от  
10-тина години. 
Цели 10 години не са малко, но изобшо не можеш 
да му ги дадеш. 
Изглеждаше по-слаб, отколкото го помнех. 
Всеки скелет изглежда така. 
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Как е, моето момче? – изтрака със зъби баща ми, но 
това не ме стресна. Така тракат по филмите на 
ужасите оглозганите черепи, но и тате приживе 
така ми тракаше с изкуствените си челюсти. 
- Добре. Всичко е окей. - отвърнах машинално, не 
съвсем разсънен, досущ така, както отвръщаше на 
този въпрос двегодишният ми син днес. 
После се събудих. 
Отново бях в „преди“, а не в „сега“, татко още беше 
жив, макар и не особено. 
Хъркаше, стенеше на сън, гърчеше се в напразен 
опит да намери удобна поза, в която ракът да спре 
да го гризе. Не спираше. 
Лежах до него и стисках потната му жълта ръка. 
Беше станал само кожа и кости, и едно 
сюрреалистично шкембе. Доскоро ни заплашваше 
наред, че ако не му кажем най-сетне какво му е, ще 
скочи през терасата, а живееха на 10-тия етаж с 
мама. 
Вече не ме е страх от това. 
Не може да скочи. 
Няма сили. 
Предстои му един-единствен скок, а той няма да е 
бърз, няма да е героичен, няма да подхожда на 
мъж. Ще е гаден, продължителен и ще боли. Дано 
поне татко не го узнае. 
 
Щом сме на Боровец, няма как да не се спуснем със 
ските, казва тате някога, някъде, тоест – на Боровец, 
естествено. И отиваме на пистата. Двамата. Двама 
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мъже. После – някой и друг час – се връщаме в 
хотелската стая. 
„Мамо, викам аз, пък тате пи няколко развалени 
кока-коли.“ 
Това е положението. Човек и водката не може да си 
скрие от едно будно дете, за себе си говоря. Днес и 
аз имам подобен проблем със сина си. 
 
Аз и тате, София. Студ, зима, никакъв транспорт 
след полунощ. Тате спи в един бардак до Халите, 
наречен хотел, аз спя на земята до леглото му, 
сгушен в онзи негов олд скул кожух. Няма автобуси, 
няма таксита, Студентски град е далеч. Тате се 
надига, загъва ме, че е студено, пали цигара, после 
ми я дава. Заспиваме отново. 
 
„Научи ли си по кандидатстудентския изпит по 
история“, пита ме тате и ме гледа насмешливо. 
Знае, че не съм. Знае и че не ми се виси в гадната 
студентска квартира. „Почти“, отвръщам му. 
„Добре, тогава ще си дочетеш на басейна.“ И 
отиваме. 
Аз рошав, той – солиден, учебникът е дебел и 
червен. Пием бира, плуваме, от време на време 
чета. 
Боже, колко много момичета, все хубави. 
Тате се гмурка и внезапно ме вика. 
Не, не се дави. 
Паднала му е зъбната протеза. 
Гмуркам се и виждам как се спуска в плавна 
спирала към дъното. Тате обаче е бил спасител на 
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река Дунав – бързо я достигна, прибра я в устата си 
и веднага изплува, закачайки момичетата наоколо. 
Не чуваш ли, че ти звъни гадният телефон? 
Това е тате. 
Това е неговата нощ. 
Скоро няма да го има. 
Не харесва и песента, с която телефонът ми звъни. 
Queen. We will rock you. 
Е, вече и аз не я харесвам. 
Нещо повече – мразя я. Изпитвам ужас, щом я чуя. 
Във всеки случай, няма я вече в телефона ми, нито 
в компютъра, просто звучи всяка нощ в бедната ми, 
празна, измъчена, самотна глава. 
„Извинявай, тате“, казвам виновно, след като 
поглеждам дисплея. Тя звъни. Звъни си, викам й 
наум. „Спи спокойно. И това ще мине, тате“, 
изричам гласно и сам не си вярвам... 
И това ще мине. Прегръщам го, макар да мирише и 
да ми е страшно. 
Това е баща ми, мамка му. 
 
„И това ще мине“, викам си десетилетия по-рано. 
Оттатък в ресторанта явно тече скандал. Свикнал 
съм. Откакто се помня, все по ресторанти живеем, а 
съм още на 5. Може би 6. Мама и тате работят в тях, 
ние с братчето ми живеем по банкетните зали, 
фургоните, бунгалата, хижите. Кеф. 
Тази нощ обаче скандалът е огромен. 
Малкият спи като пън, гадината. Завивам го и го 
целувам. Нека спи. Малък е още. Има кой да 
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развива параноидна шизофрения тепърва и това 
съм, разбира се, аз. 
Надничам през вратата на банкетната зала и наша 
спалня по съвместителство. 
Крясъци, псувни, пияни мъже и жени, силна 
музика, май Led Zepellin, все пак е някъде към 1975 
година. 
Тате е в ъгъла до камината, затиснат от банда 
мъже. Бие се мъжки, те обаче са много. 
Внезапно виждам мама, по-скоро ръката ѝ. 
Стиснала е трикрако столче, слава богу, че 
кръчмата е битова, иначе няма да може да вдигне 
нормален стол – толкова е крехка и слабичка – и 
тогава, и сега. 
Да удрям ли? - крещи мама.    
Удряй! - крещи ѝ тате. 
И тя удря. 
Боят свърши. 
Дойде и полицията – пардон – милицията. 
Легнах си и заспах. 
А онова дребното, то си спеше през цялото време. 
Да му имам нервите на него аз. 
Ама брат, че и по-малък. 
Обичам си го и без него не мога. 
 
После тате умря. 
Не тогава при оня бой. 
Във всеки случай бавно умираше. 
(А знам ли – субективно погледнато, от негова 
гледна точка вероятно е било дори твърде бързо). 
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Умря си в леглото – по-слаб, по-стар, по-некрасив, 
по-уплашен, по-отчаян, по-неразбиращ, по-грозен, 
по-заядлив. 
Не приличаше на себе си. 
Само се усещаше, че това е татко. 
Никой не го харесваше накрая, най-малкото пък 
самият той. 
Умря, а аз бях далеч от него. 
Пари да ми даваха, нямаше да съм там. 
Брат ми го изми. Брат ми го избръсна и облече. 
Брат ми бе докрай до него. 
Малкото ми братче, дето все спеше при скандалите 
навремето, като дете. 
А аз седях през това време свит на пода на най-
далечната от смъртното му ложе тераса, смучех 
водка, пушех цигара от цигара и чаках да затворят 
ковчега. 
Защото няма лоши татковци, има само татко. 
Както и споменът за него. 
Или и това ще мине? 
Надали… 
 
 

-Камен Петров  
(Гняв) 

 

 

 

  





Делириум 
Делюзии
Деменция 
Деперсонализация
Депресия (Депресивни епизоди)
Дереализация 
Дислексия
Дисоциация 
Дистимия



 
 

48 
 

Край 
 
 

няма нощ, нито ден, нито днес, 
нито вчера, ни утре 

пак живея без слово, без чест 
пак се лутам в безбрежните букви 

 
пак ще прося монети любов 

пак ще свиря с цигулката тъжно 
аз избягвам живота със зов 

колко болки ще имам да търся 
 

пак със слънчеви нежни лъчи 
аз завързвам въже за бесило 
пак треперя, а някой мълчи 

с мойте демони той под венчило 
 

пак ще късам от себе си ад 
ще раздавам едемски градини 
пак ще пада в душата ми град 
ще руши мойте млади години 

 
и пак аз, и пак мен, и пак моят 

епицентър на свят земетръс 
и пак хора, които говорят 

във главата ми, търсещи мъст 
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за човека, когото живея 
и животи, които не съм 

няма днес, ни утре, нито вчера 
екне само камбанният звън 

 

 

-М.Д.  
(Депресия) 
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Таванът стъклен 
 

Таванът стъклен – леден покров! 
Крилете Икарови – неразперени! 

Лабиринти – змийски гнезда! 
Къртичини дупки – вечна тъма… 

 
Таванът стъклен – неродени мечтания! 

Сизифов камък – безплодна скала! 
Сянката – измамно присъствие! 
Мостът – пропаст с много лица… 

 
Таванът стъклен – в моята глава! 
 Как да се надскоча, да се извися, 
от преградите – нови реалности, 

от тревогите – волна душа…?! 
  

 

- Магдалена Гарванова  
(Депресия) 
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Бял воал 
 
 
Небето гасне с цвят на черен страх, 
кръвта по капилярите му тъмни 
избива във мастилена вода. 
В тръбичките от мрак се влива мътно. 
 
На прага на съня изтракват стъпки. 
Игли студени пръстите си вкопчват. 
Не спя. Не, само мислите ми са изтръпнали. 
Заглъхвам като развален часовник. 
 
По хладния метал блести луната, 
стените реже на стерилни ленти. 
Миражи от обратната страна 
в изтърканата матовост полепват. 
 
И в призрачната крива светлина 
на шепнещите рози в стъкленички, 
потрепващ от печал пресипнал глас 
с незнайно име странно ме нарича. 
 
Но губя се. Попаднало в кръвта, 
безчувствието в мен провлачва срички. 
Издига бариера между нас. 
А после с бял воал покрива всичко. 
 

-Невена Стоянова 
(Депресия и Биполярно разстройство) 
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*** 
Събрали се веднъж на по чашка кафе - Животът, 
Смъртта, Късметът и Съдбата с желание за обсъж-
дане и споделяне. Седнали на една прекрасна прясно 
зелена полянка, която гледала как игривите синьо-
зелени вълни закачат песъчливия бряг. Под сянката 
на величественото дърво, свободно израснало по 
средата на полянката, започнали разговор за 
Пролетта, Есента, Зимата и Лятото. 

- Аз предпочитам Пролетта. - казал Животът и отпил 
глътка от кафето си БЕЗ захар, но С мляко. - За мен тя 
е най-приятния сезон. 

- Естествено, нали тогава ти обръщат най-много 
внимание. Пчелички, птички, цветенца, все разни 
гадорийки се събуждат и превземат пространството 
и това естествено радва хората и го отъждествяват с 
теб. - Насмешливо с лек, типично по женски кикот, 
казала Смъртта. Духнала горещото си, БЕЗ захар, БЕЗ 
мляко - чисто кафе и вкусила от СЛАДКИЯ му вкус. 

- Сладурано, просто споделяме, нали? Не е нужно да 
ме нападаш. 

- Не те нападам, аз просто... 

- Аз се чувствам най-добре през Есента. - обадил се 
Късметът  и спрял започващата буря. 
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- Знаете ли... според мен всеки сезон притежава 
неустоим чар и не е редно да оценяваме пре-
димствата и недостатъците им. 

- Айде и другата жена да се обади неподготвена.-
Отрязал Съдбата, Животът - Изобщо не става дума за 
преимущества и недъзи. Идеята беше всеки от нас 
да си каже кой сезон предпочита, сам за себе си, но с 
вас разговор не може да се проведе или ще спорим, 
или ще се караме, или ще се обиждаме, всеки за себе 
си. Всеки път става така. Защо изобщо се срещаме 
веднъж на два века с надежда този път да се 
спогодим и да изпием спокойно чашките си с кафе и 
след това да си се разделим с усмивка. Ще сменяме 
ли темата, или да взема да си ходя. Това със сезоните 
е като да се питаме защо пием кафето си със или без 
захар, с или без мляко. Всеки със своя вкус. 

- Аз пия кафето СЪС захар, но БЕЗ мляко, защото се 
услаждам на хората, но пък не съм постоянен и не 
нося сигурност, не дарявам топлината и уюта на 
майчиното мляко (не наблягам на хората). - Гордо 
заявил Късметът. 

- А, сега пък ще се идентифицираме с кафето?-
изсмял се Животът. 

- Всъщност, сега като споменахте... и аз правя връзка 
между кафето и мен. Съдържам в себе си горчивина, 
но и сладост и сигурност. - Тихо и нежно споделила 
Съдбата - затова го пия С МАЛКО захар и С МАЛКО 
мляко. 
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- И какво излиза, че аз съм горчива и неприветлива. 
Нежелана, освен за онези, които го предпочитат 
горчиво ли? Не съм съгласна! - Възпротивила се 
Смъртта и демонстративно обърнала гръб на 
събеседниците си. 

- Ето, казах ли ви - скарахме се. - Казал Животът, 
станал и се отдалечил на десетина крачки от 
останалите. 

- Не сме се скарали, хайде, нека преодолеем 
темпераментите си и да си доизпием кафето.  
Предложил Късметът, но не му обърнали внимание, 
ако не броим това, че Животът измърморил под 
носа си, че е лицемерна сила. 

Съдбата, също се включила към опелото му и 
опитала да прикани Живота и Смъртта към за-
почването на друга тема, но те категорично 
отказали убедени, че отново изходът няма да е 
желания. След известно време, когато кафето 
изстинало, всеки от героите се примирил с поредния 
неуспешен опит за разбиране и безмълвно се 
разотишли, всеки в своята посока към своя дом. 
Животът се прибрал във ВОДАТА, Смъртта се 
отправила към ЗЕМЯТА, Късметът отключил 
вратата на ОГЪНЯ, а Съдбата влязла във ВЪЗДУХА. 

 
-Е.С.  

(Дисоциация) 
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Душевни струни   
 
 

Скъсани струни, разстроена китара. 
Плач, сълзи, болка стара.  
Раздират моята млада душа.  
Умирам, искам да се задуша.  
Въжето ме гледа, чака.   
Защо лицето ми заплака?  
Въжето иска да изпълни своето призвание,  
на унинието да тури наказание,  
да порасне в саможиво бесило.   
Висините някога боготворило,  
да се надигне и  бързо да падне,  
нечии глад и безсъние да открадне.  
Прекрасна храна в изобилие,  
безапетитието карат да изгние.  
 
Няма вече струни, безмълвна китара,  
тишината егото и сърцето ми изпокара.  
Моята душа спи кататоничен сън,  
скрила се далеч, не излиза изобщо навън.  
Няма никакъв плач вече, няма и смях,  
животът си на лента видях и оживях.  
Щом бесилото има призвание, имам и аз,  
търпение е нужно, няма да е тозчас.  
Хапка по хапка, стъпка по стъпка,  
лесно ще е, щом сърцето тупка.  
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Нови струни на стара китара,  
нова мелодия наново подкара.  
Трудно се постига хармония.  
Нека всеки ден е церемония.  
 
 

-Екатерина Облакова 
(Депресия/Суицидни мисли) 
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Забравеното хвърчило 
 

Детското чуруликане 
на порастващите 

(вече не) бели лястовичета 
е сега заглъхнал, 

ала пронизващ; скърцащ в черно 
по бялата гланцирана повърхност 

плач. 
Близалката не е розова, 

а катранен пушек  
в дробовете. 

Удавихме усмивките 
с дъх на портокалов сок 

в горчивите лимонови сълзи 
на уискито. 

Научихме се да знаем, 
за да забравим да разбираме; 

научихме се да помним, 
за да забравим да търсим. 

Хвърчилото остана някъде там, 
зад нас… 

Полетът е забранен! 
Ще си спомним ли формулата на сърцето? 

-Диана Стойнова  
(Депресия) 
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Нищо 
 
Изтичам, като пясъчен часовник, 
на три слънца от бялата си дреха. 
Закръглям се, докато се затворя 
в кутия от пантофки на принцеса. 
 
И после, подредена, чакам нещо, 
което в девет приказки ми бяга, 
което почва в сляпата неделя, 
или по-зле - през куковото лято. 
 
Ужасно чакам, после на прашинки 
се вмъквам в саркофага на Снежанка, 
и там, с кокетни мигли чакам принца 
докато ме спаси с финес от мрака. 
 
Обаче нещо липсва, както казах... 
Защото се разпадам на парцали. 
Не съм оттук, и образът ми празен 
дори не се лови във огледало.... 
 
Изтичам между пръстите 
и падам. 
И няма длан, която да ме хване. 
 

-Невена Стоянова 
(Депресия и Биполярно разстройство) 



Емоционална зависимост

Емоционална нестабилност 

Емоционално насилие

Епилепсия
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*** 
Вечерта беше от онези, в които си мислиш-

„Идеално е за разходка”. Тихо и прохладно. Вятърът 
леко разбутва въздуха, а ароматът на мокра пръст и 
сухи листа ти напомня, че е есен. „Любимото му 
време” - си помисли тя. Идеално, тази вечер най-
после щеше да изпълни плана си.  От толкова време 
го обмисляше и чакаше подходящия момент и той 
най-после дойде. Казват, че жените предимно 
използват отрова, но тя искаше нещо повече, 
искаше да го боли повече, затова беше решила да 
използва и оръжие. Да, измислила го беше стъпка по 
стъпка. Перфектното отмъщение. Перфектното 
убийство.  

Щяха да се приберат след вечерята в любимия 
му ресторант. О, да, тя беше решила да му даде 
всичко любимо тази вечер. Щяха да влязат в 
апартамента и тя щеше да му сипе чаша бира, както 
правеше всяка вечер от 3 години насам. Той щеше да 
седне на дивана и да забие поглед в лаптопа. След 
няколко минути паралитикът щеше да започне да 
действа. Тя беше наясно, че няма физическата сила 
да го пребори. Така парализиран той щеше да се 
чувства толкова безпомощен, колкото нея през 
всичките тези години на нещастен брак. Скован и 
уплашен до смърт, също като нея, когато той се 
напиеше и започнеше да блъска по вратата на 
килера, където тя се скриваше всеки път. Хубаво 
беше измислено това прахче. Той нямаше да може 
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да мърда и да говори, но щеше да усеща всяко 
прорязване  и всяко намушкване, щеше да чува 
всяка нейна клетва, щеше да вижда прекрасното ѝ 
нежно лице и  цялата ярост в очите ѝ. Това щеше да 
е нейното време. 

  Следващата стъпка беше да го завлече в 
спалнята и да го просне на леглото. После да отиде 
до кухнята и да вземе онзи проклет нож, който той 
боготвореше и заради който беше яла толкова бой, 
когато не успееше да го измие добре. Любимият му 
нож. Съпругът ѝ даже му бе измислил име, 
наричаше го - Рамзи. За него това беше фараонът на 
ножовете - най-великият и могъщ, с когото можеше 
да се сдобие. Да, и сега тя щеше да му даде шанса да 
усети отвътре това „божие” творение. Щеше да се 
качи върху съпруга си и да седне удобно върху 
слабините му. Нямаше да му остави вариант да 
мърда, точно както той не оставяше на нея, когато 
решаваше, че трябва да я има, само че на нея 
нямаше да й се налага да го връзва. Точно в тази поза 
си го представяше. С разперени в страни ръце и 
оцъклени от ужас очи. Тогава се намесваше и  Рамзи 
с погалване по голите хълбоци, готов да направи 
няколко съвършени разреза. Тя щеше да  обезкости 
съпруга си точно, както той правеше с пилетата в 
кухнята си, и щеше да обяснява всяко свое действие, 
така както той правеше пред учениците си:  

„Сега ще оголя кожата на рамото ти и ще 
раздвижа.  Усещаш ли. Поставям ножа точно под 
костта, която се свързва с гръдния кош, и правя 
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разрез. Понеже не съм сигурна, че ножът попада 
точно през ставата, разклащам леко ножа, за да се 
уверя, че режа на точното място, и сега прерязвам 
ставата. След това ще хвана предната част на 
гръдния ти кош и докато държа така с едната ръка, 
с другата ще обелвам кожата в областта на рамото 
ти.. Сега слагам два пръста от двете страни на 
гръдната кост  и дърпам кожата надолу, докато се 
оголи цялата предна част на гръдния кош. После 
слизам надолу. Правя разрез около ставата на 
бедрото ти, за да я разкрия и с ножа леко оголвам 
главата на кокала от бедрото, за да мога да я хвана с 
ръка.“ 

След това ще трябва да се отмести от 
слабините му, защото за тях е намислила специална 
рецепта… Щеше да плъзне леко ножа по нежната 
кожичка и да го гледа право в очите. Представяше си 
безмълвните му викове и отчаянието изписано на 
лицето му и това я караше да се усмихва… 

 

- За какво мислиш скъпа? - попита той и я целуна по 
бузата. 

- За нищо. - каза тя и погледна към почти изяденото 
пилешко в чинията му. 

 

-Е.С.  
(Емоционално насилие) 
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Напред гледаш ти, 
А истината виждаш ли- 
Щом тя започне да боли? 
 
За свободата, казваш, чувал си? 
Но погледа обръщал си встрани- 
Щом тя е казвала „стани”. 
 
И в редовете празни лутал си се. 
Да търсиш себе си загубвал си се. 
А после как да можеш чудиш ли се? 
 
Да стигнеш там при себе си в бъдещето? 
Забравен търсиш как да бъдеш помнен. 
Но от този спомен няма помен. 
 
Забравил си къде отиваш 
и спирал си се да я имаш, 
щом разбирал си цената... да опиташ! 
 

 
-Е.С.  

(Емоционална зависимост) 
 

 

 





„Живеем в мрачно затъмнение...

В сърцата ни е тъй

безлюдно...“  

 

-Вероника Павлова
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Как ми се иска книга в ръка,  
малка река зад пердето,  
минзухари жълти в дъжда  
и голяма луна на небето...  
Как ми се иска люлеещ се стол,  
огън запален в камина,  
чинийка с лимони и сол  
сладостта, когато премине...  
Как ми се иска меко легло,  
голямо, широко, за двама,  
чисти завивки, старо кресло  
или просто тук да ме няма...  
 
 

- Мая Токушева* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„за човека, когото живея
и животи, които не съм

няма днес, нито утре, ни вчера
екне само камбанният звън“  

 
-М.Д.

Зависимост

Загуба
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В бели облаци се лутам. 
Тук е тихо, празно, леко. 
Близките ми гласове не чувам.  
Така далечни, те са ехо.  
 
От дъното се взирам слаб 
„нагоре“ тук е само дума. 
Не помня защо съм сам и как? 
Блажено тихо е – ще поостана. 
 
Навън съм чувал всичко 
и плач и вик и тишина. 
Бяла блажена безразличност… 
Да се връщам няма причина. 
 
Аз просто искам да забравя. 
Да потъна. Да полетя.  
Щом слънцето понечи да залязва 
да затворя очи и да помълча.  
 

 

-М.И.  
(Зависимост) 

 

 



„Илюзия. Лъжа. 

Измислица за шепот в мрака..

А вярвах в малки чудеса, 

че някой, някъде ме чака.“  

 

-Мая Токушева

Импотентност

Инсомния
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Мисля за теб…  
Особено при пълнолуние.  
И често, ако чашата ми пълна е  
напивам се с „добре ми е“  
и заспивам на течение…  
 
И сутрин ставам…  
Правя си кафе и пуша без цигара. 
...усещам близостта ни как догаря.  
Изливам си душата и си чакам края…  
И след това, денят ми се повтаря… 
 

- Е.С.*  
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(Бог)омолките не могат да 
обичат 

 
 
Не ми давай. 
На мен е лесно да се даде.  
Но точно ти недей.  
 
Не се изгубвай.  
С Мен лесно е да се загубиш. 
Но точно ти недей.  
 
Не ми вярвай.  
На мен е лесно да повярваш.  
Но точно ти недей.  
 
Не се влюбвай.  
В мен е лесно да се влюбиш. 
Но точно ти недей.  
 
Не обичам (като) хората. 
Не бъди от хората.  
Точно ти недей. 

- Е.С.*  
  

 
 





„Йод за мечтите, паднали на

колена. Малки драскотини, 

а всъщност дълбоки от вина.“

 

-И.Р.





Кататония

Клаустрофобия

Клептомания 

Когнитивно разстройство
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Потъвам в тишина безмълвна.  
Мълчи ми се.....  
До болка ме пронизва всеки шум.  
Не виждам нищо....  
И някак в празнотата,  
без мисъл дишам въздух.  
Мълчи ми се...  
Омръзна ми от празнословия,  
от крясъци, от нерви, суета,  
от стар морал, безсмислени окови,  
от предразсъдъци, от жалките неща...  
от дребномислещи, от тесногръди,  
от тъпота и от измислен ум...  
от себични и първични,  
нафукани, егоцентрични...  
Безмозъчно сценичен и циничен шум!  
Мълчи ми се... Задъних се от простотия...  
Прелях... като горчивото кафе в джезве...  
Изсипах се, излях се на хартия...  
Мълчи ми се... Тук тихо е поне....  
 

 
- Мая Токушева* 

 
 
 
 
 



„Лятото тичах през житните поля,

дирех други силуети, подобни на мен

безцветни сенки.“

 

-Силвия Николова

Логорея





Малоценност 

Мания

Мегаломания

Меланхолия

Мутизъм
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Измислих те, щастие мое.  
Ей така, напук, на инат,  
за да се скрия при теб във пороя  
и вечер сред нощния хлад.  
 
Да ме радваш, когато тъгувам,  
да рисуваш в очите звезди,  
да си с мен, когато доплувам  
до брега на своите мечти.  
 
Да ме носиш на гръб по баира,  
по стръмното- ръка за ръка,  
да оставяш след себе си диря,  
до теб да е мойта следа.  
 
Във дланта си усмивка да носиш,  
да я пазиш тайно за мен,  
когато уморена и боса  
заплача в самотния ден.  
 
И в нощите дълги да милваш  
косите ми с нежност и плам...  
Заспиваш ли? Страшно ми липсваш...  
Щастие мое... къде си? Не знам...  
 

-Мая Токушева  
(Меланхолия) 

 



Нарколепсия 

Нарцистично личностово разстройство  

Наркотична зависимост 

Насилие

Несигурност

Невроза
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Отрязък Безвремие 
 
Спиралата на сгъстяващия се мрак го 

повличаше към своята бездна, пропита от 
зловонната миризма на повърнат спирт. 

Стомахът му отдавна беше празен, изхвърлил 
остатъците от случайно попадналата в него храна, 
но напъните не спираха... раздираха го, опитвайки 
се да изтръгнат малкото останал живот в 
измършавялото му тяло... 

Светът заглъхваше полека. Само уродливите 
сенки още се щураха наоколо, заети да ровят сред 
скелетите в тъмнината... Бяха го забравили за 
малко... 

– Тук вече проверихме... Да видим в другия...– 
думите им достигаха до него разтеглени като 
лентата на остаряла касета .... 

– Този път извади всичко!... Провери до 
дъно!... Все нещо трябва да е останало... 

Мразеше ги... Дано по-скоро намереха каквото 
искат и да се махат... 

Студът заприижда на талази... Мокрите дрехи 
се превръщаха в ледени късове, болезнено впиващи 
се в тялото му... Треморът го превземаше полека и го 
оставяше беззащитен... Още малко и можеха да 
правят с него каквото поискат... 

Гигантска глава изскочи насреща му: 
                   –   Къде са?!?... Къде са парите?!?... 

– Дадох ви всичко... всичко... - гласът му 
излизаше трудно през вкочанените челюсти… 
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– Нали каза че ще намериш?!? Нали обеща?!? 

- вампирските зъби пред него се впиваха в устните, 
пускайки тънки струйки от топла кръв по брадата... 

                  – Всичко е ваше... Вземете каквото искате... 
– По дяволите... всеки път едно и също... Утре 

ще се разберем... Да вървим... Тук вече няма какво да 
правим... 

Скоро трясъците от съборени мебели и 
счупени съдове утихнаха. Сенките се стопиха в 
далечината, а мракът притихна... 

Остана студът и душата му, опустошена като 
мястото, в което се беше сгушил... Всички страхове, 
болки и тайни се пръснаха в бездната от омраза, 
която го изсмукваше и най- накрая спряха да го 
изгарят и оглозгват бавно душата му... 

Мракът започна да се разрежда... треморът 
отслабна, а ледът се затопли... Настъпването на 
утрото носеше дългоочакваната забрава, изтощение 
и няколкочасов сън, без вина и угризения... 

Очите му се затваряха, свит на студения под, в 
локва от спирт и спринцовки... Не искаше да се 
събужда... Искаше да остане потънал в блаженото 
безвремие, далеч от вакуума на изпълнената си с 
болка душа... 
 

-Мария Христова  
(Наркотична зависимост) 





Обсесия 
Обсесивно-компулсивно разстройство  
Обърканост
Остра стресова реакция
Отчаяние
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A тази пролет стрехите се топят 
напразно 

-На Дядо  

„И сякаш аз не съм живеел никога и зла измислица е 
мойто съществуване“  

А.Далчев 

Животът си изживях като сянка, родена в 
пролетна мартенска утрин и преживяла най-
тъжните есенни листопади.  

В живота си бях сянка, незамръзнала в 
декемврийските виелици, неоставила диря в 
снежните преспи.  

Бях празна сянка, силует без душа и емоции, 
но въпреки това тленен и порочен. Бях силует, 
очакващ пролетното равноденствие. Чаках да 
разцъфнат кокичетата, тези снежни капки добро, да 
замиришат зюмбюлите, да запеят славеите, да 
долетят щъркелите. Гледах как се топяха стрехите, 
как ритмично падаха капките и напояваха земята, 
вдъхваха живот, а така исках да усетя живота. 
Песента на стрехите омагьосваше, все едно пулсът 
на живота бе запечатан в тях. Сякаш пееше ангелски 
хор, които нашепваше, че щастието приближава. 
Как ли изглеждаше щастието? Може би имаше вкус 
на див мед или на сладко от шипки, може би ухаеше 
на люляк. Може би, може би …. Чаках да разбера това 
и вярвах, че ще го разбера. 
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И пролетно равноденствие нетърпеливо 
тропаше на портите на лятото. А то ги разтваряше 
гостоприемно и даряваше земята с огнена целувка. 

 Лятото тичах през житните поля, дирех други 
силуети, подобни на мен безцветни сенки. Откривах 
само звънливата песен на чучулигите и в тази песен 
се раждаше надеждата. Но с узряването на дюлите, 
надеждата чезнеше. Лятото бавно се изнизваше, а на 
негово място идваше есенното равноденствие. А 
после и то, като подгонен хлапак, бягаше да повика 
зимата, за да отрупа отново дърветата със сребърен 
сняг, да сгуши семената в топла прегръдка и 
безпощадно да замрази стрехите. Тогава хорът 
млъкваше, магията изчезваше. Надеждата виновно 
стоеше на покривите – не виждаше смисъл да 
остава, но нямаше и право да си тръгне, нали все пак 
беше Надежда. Знаеше, че само тя и пролетта могат 
да разтопят стрехите, да доведат щастието. 

В зимата останах все същата, така 
непроменена, така застинала, в една празна рамка 
от минало, настояще и бъдеще. Останах очертание 
на себе си, на копнежите и сълзите си. Щастието се 
оказа сън, илюзия. Спрях да чакам, забравих. 
Разбрах, че то е само една глупава легенда, в която 
беше време да спра да вярвам. И тогава покривите 
останаха безлюдни, защото тази пролет стрехите се 
топят напразно. 

-Силвия Николова 

 (Отчаяние) 
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Приковах се сам 
 
 

   „Мне отмщение и Аз воздам…”  
 
Преди да се надигна от съня си,  
ръцете ми сами ме коронясват –  
короната ми – вар и пясък,  
интронация – потайна, без шум, без крясък,  
без илюминации. 
Такъв безумен, тъжен ритуал –  
искри потта под лунен блясък,  
пресътворена сол и кал –  
библейски знаци.  
„Особата” сама си ръкопляска...  
Блудно!? 
А сънищата си владея абсолютно –  
не съм Луи, не съм и Ричард, но съм Трети –  
зидар на каменни сонети,  
и луд, и глупав  
дълбая оная гранитна твърд,  
и на дървото съм другар,  
без дарба на резбар,  
и помня –  
аз съм само трети, трети, трети –  
„изтърсак”,  
сред дъб и бряст, сред трепетлики,  
сред твоя трепет,  
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в мамещия мрак  
на хладното ти рамо…  
Любима,  
аз тебе само имам,  
изгубен сред толкова велики…  
брилянтени поети,  
сред брилянтин, уханни кринолини,  
фракове, корсети,  
аз трети син съм, зная само –  
сам съм вече – ни „мамо”, нито „татко”,  
а толкова бе сладко,  
такава лудост е   
на ранина  
два пъти да викна, да ги събуждам –  
„батко!”, „батко!”…  
Но вечер е, 
но вечер е,  
пълзиш, Змия си на Всемира.  
И твоята отровна тъмнина  
ме мами, приласкава –  
аз шепна тия свети мои имена,  
те ме намират и…  
изгарям!  
Въздига пепелта ми вятърът предвечен,  
а Тя, наивницата, възвестява:  
„Мне отмщение и Аз воздам…”    
на тоя луднал свят, на тая суета,  
на тая блудна гавра!  



 
 

90 
 

Приковах се Сам, 
на теб, на теб, на теб обречен  
само,  
Самота.  
 

 

- Михаил Гунчев  
(Отчаяние/Скръб) 
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Жената на моята смърт 
 

-И всичко свърши така.  

-Как? 

-Така. Край. 

-Ти сериозно ли? Започни от начало! 

-Никой не започва от начало в днешно време. Най-
много да го хванат от средата, ама по-лесно им е да 
вземат края и да се помъчат да го използват за някое 
начало, но то нали е край и си остава край. 
Следователно никога нямат ново начало. 

-Говориш  така сякаш си видял края си! 

-А може би краят е всъщност начало и така 
всъщност никога няма краища, а само начала. 

-Не те разбирам! 

-Но не. Някога е било така. В началото на началото. 
Вече сме към своя край и затова всичко започва с 
края.  

-Добре! Разкажи ми за края тогава! Какво се е 
случило? 

-Тя ме убива бавно. 

-Какво!? Тя!  
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-Точно тя.  

-Знаех си, че така ще стане. То всичко е започнало от 
края. Нали знаеш, от края на връзката й с онзи 
скакалец. Още тогава е станало ясно, че тази ще си 
плете мрежите не както трябва.  Всички говореха 
как го е омотала за секунди. А той си е бил доста едра 
плячка, не бил хапка за всяка уста. Пък ти си един 
хилавичък, всяка може да те лапне. Къде ти бяха 
антените да се заплетеш в нейните плетки! Да, 
вярно, чувал съм, че тя изглежда една такава 
дребничка и крехка, но казват, че дори по въздуха 
можеш да надушиш колко е смъртоносна! 

- С нея нищо не е толкова просто, колкото си 
мислиш.  Ще ти разкажа, но нека започна от 
началото. Толкова дълго време само я гледах от 
далеч, знаеш.  Не смеех да се приближа до нея. 
Наблюдавах я и я изпивах с очи. Попивах всяко 
нейно движение. Всяко нейно вдишване беше и мое. 
Ох, спомням си, когато я видях за първи път. Беше 
притихнала в нишата и тайно наблюдаваше 
случващото се край нея. В онзи момент си 
помислих-тя е творение на нощта и дебне в този 
свят без светлина поредния любовник, когото да  
примами с чара си. И аз се отзовах.  

-Кажи ми каква е тя? 

- Тя е ловец. Ловец с нюх.  Усеща те без да те вижда 
дори. Може да почувства вибрацията на плячката 
си, пулса й. Тя не е любезна, особено ако я безпокоят, 
а ако някой я настъпи по погрешка горко му. Ще 
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изпита болка, която не може да се опише с нито една 
дума. Тя е самка. Свикнала е с това да оцелява сама, 
да се бори за живота си и да не допуска някой да  я 
обърне по гръб. За нея се носят митове, че е 
отраснала в пашкул със сестрите си и се е наложило 
да защити живота си, като е трябвало ги  убие, за да 
оцелее. Но това не е нищо. Тя е известна с любовния 
си живот. Повечето я мислят за безчувствена, 
жестока и коравосърдечна, но аз не смятам така. 
Всяка секунда с нея си заслужаваше риска да се 
затрия от лицето на земята.  

-Опиши ми я! Как изглежда? 

-Как бих могъл да ти я опиша с думи. Тя се чувства 
не се описва. Притежава една особена красота. 
Рядък застрашен вид красота, която те обсебва, 
замъглява съзнанието ти и те кара да мислиш 
против себе си. Бях омагьосан от всяка една от 
извивките на тялото й, толкова стегнато, толкова 
гладко. Гърдите ѝ, коремът ѝ, белегът ѝ. Ох, 
обожавам белега на корема ѝ. Във формата на 
пясъчен часовник, отдалеч да си личи колко е 
специална. Сякаш самата природа ти казва-времето 
ти ще изтече, ако я доближиш, че и червен. 
Предупреждава като пътен знак, че приближаваш 
участък, който жив няма да преминеш. Ох, ами 
краката ѝ! Дълги, тънки, изящни, можеш да си 
представиш как те обгръщат и ти се оставяш в тази 
хватка съвсем, съвсем доброволно, та макар да 
знаеш, че ще са последните крака, които се увиват 
около теб.  Докато само я наблюдавах отстрани 
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забелязах, че тя обича да остава сама през деня. В 
началото си мислех, че е като странен навик, но 
веднъж я чух да казва, че нощта е за нея правена, а 
денем-да не я безпокоят. Тогава разбрах, че за нея 
денят е времето, през което плетеше мрежите си, с 
които да може да ловува през нощта. Тя създаваше 
капан за скакалци, капан убиец-това беше 
предназначението му. Нещастниците подмамени от 
уханието, което оставяше след себе си, влизаха в 
него, но много скоро разбираха, че това е техният 
край. Неведнъж съм виждал как тя прегръща 
поредната си жертва и ловко и елегантно я оплита в 
паяжината си. Гледах как ги оставя за миг да си 
поемат въздух. Тя иска да знаят, че са нейни, че ги 
държи в обятията си, че държи живота им. В този 
миг те могат да усетят нежността на мрежата, в 
която са се хванали. Изящно вплетените нишки, 
прецизно създадени, за да служат на господарката 
си. В този миг, само в този миг, страхът изчезва от 
тях и те започват да се чувстват в безопасност. 
Сигурни и спокойни, че тя ги държи и ще се 
погрижи за тях. И тя го прави. Притиска ги още 
повече до тялото си и ги целува, с онази дълбока и 
страстна целувка, която преобръща всичко в 
стомаха ти, обостря сетивата ти и те кара да 
изпиташ неописуем екстаз. Тя само това чака. Дава 
ти всичко, за да може да ти го отнеме. И тогава 
следва завършекът. Тя забърза движенията си и в 
най-връхната точка, когато тялото ти е готово да 
изпита върховното удоволствие - тя те захапва. 
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Казвам ти, гърмяща змия да те ухапе няма да те 
отрови толкова, колкото нейното ухапване.  

- Да. Известно е, че отровата й е с разрушителен 
ефект и партньорът й е обречен! 

Той си позволи за последно да си върне образа 
й и да припомни срещата им от преди малко. Как 
той тази вечер беше пристъпвал към нея 
внимателно. Как опознавал коварството й 
продължително време, той си бе повярвал, че може 
да се изправи срещу нея и да я има. Как легна в 
краката й готов да й даде всяка частица от себе си, 
как тя му се усмихна и го прие в леговището си. Как 
бавно започна да се движи около него.  Тогава 
внезапно започна целият да се тресе и гъне. Силни 
мускулни спазми сковаваха цялото му тяло. 

-Какво ти става!?  Какво те прихваща!?  

-Идва краят. Отровата започна да действа. 

-Отрова! 

- Докато я наблюдавах разбрах, че можеш да 
оживееш, след като си бил с нея, но трябва да си  
много, много внимателен и да си се измъкнал по 
най-бързия начин без да поглеждаш назад. Аз не 
успях. 

След още няколко секунди издъхна. Стоящ до 
безжизненото тяло, приятелят му настръхна и 
потрепна. 
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-Черна Вдовица*, това име определено ѝ подхожда!-
помисли си паякът. 

 

*Черна Вдовица - Черната вдовица (Latrodectus 
mactans) е един от 10-те вида най-отровни паяци. 

 

 

-Е.С.  
(Обсесия) 
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Бяла стена с черни петна 
 
Всичко стана за един миг. Отключи вратата и ме 
бутна в тесния коридор. Когато затисна ръцете ми 
до вратата на банята, сърцето ми слезе в петите. 
Пред замъгления ми поглед изплуваха кривите 
очертания на невинната ти усмивка, естествено 
допълнение към стаята вдясно – студио, болезнено 
и ослепително бяло студио. Ти се смееше, въртеше 
се и ме целуваше по брадичката. Тичахме из 
двустайния апартамент покрай белите варосани 
стени, целуваме се и се блъскахме в рамките на 
вратите като побъркани.  

Колко бях щастлива, че не си като другите – в теб 
имаше чисто артистично умопомрачение, което 
безумно ме възбуждаше. "Ти си луд, ти си луд, ти си 
като мен" – крещях през смях и през сълзи, а ти не 
спираше да галиш лицето ми и да крещиш насреща 
ми: "Да, да, дааа"! Ние бяхме двама осъдени, които 
танцуват пантомима на обреченост... 

Ослепително бялото студио едновременно ме 
подмамваше със своя чист блясък на заледено езеро 
и ме отблъскваше със студено ухание, което 
проникваше отвъд тялото ми. Колебаех се дали да 
вляза, но ти ме принуди, влачейки ме за ръката. 
Продължавахме да се смеем, но вече по-тихо. Ти се 
закова в центъра между четирите стени и вдигна 
ръце нагоре – точно като фокусник, който очаква 
овациите след впечатляващото си представление. И 
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аз започнах да ти ръкопляскам! След няколко 
секунди те видях да подскачаш към лявата стена, 
където бяха наредени мръсни стоманени кофи. 
Грабна едната и плисна съдържанието ѝ срещу 
платното, което покриваше стената срещу мен. Не 
мога да си спомня кое ме връхлетя първо – дали 
гръмкият ти смях или натрапчивата миризма на 
блажна боя... Образувалото се черно петно 
приличаше на ядосана, наежена черна котка. 
"Котка! Котка! Виждаш ли я?! Огромна черна 
котка!". Смехът ти ме плискаше на талази и 
заглушаваше моя собствен. В тялото ми се редуваха 
вдъхновение и уплаха, секуална и нервна възбуда. 
Заедно взехме следващата кофа, после и още една, и 
още една...  

Нямам представа колко време мина докато 
заливахме широката стена със смях и с черна 
блажна боя, но когато се усетих, че лежа върху теб 
на пода, навън вече беше почти нощ. Показалецът 
ти оставяше черна диря върху бузата ми. Попита ме 
дали искам да правим любов. Усети уплахата ми и 
добави: "И аз се страхувам. Но искам да умра. Искам 
да умра, слят в едно с теб. Когато си до мен, сякаш по-
малко се страхувам от тъмното." Започнах да плача 
– ти сякаш крадеше собствените ми думи още преди 
да са изкристализирали напълно в съзнанието. 
Караше да се чувствам окрилена и мъртва едно-
временно.  

Никога не бях преживявала нещо толкова 
съвършено. 
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Всеки ден изтезавам съзнанието си да ми върне 
цялостния спомен за това, което се е случило, 
опитвам се да си обясня как точно съм се озовала на 
дивана у дома. Пред очите ми се редят неявни 
контури, които ми позволяват само да скицирам 
една действителност, която ми се ще да си 
припомня, а не да си доизмисля. Кичури от 
къдравите ти коси. Хипнотизиращи кръгове, които 
крушката на тавана чертае в безкрайността. 
Разширените ти зеници. Пепеляворозов цвят под 
клепачите ми. Настръхнал глезен, притиснат до 
ледено ходило. Тежестта на тялото ти върху моето... 
Миризмите... Миризма на прясно откъснати гъби... 
стича се по вътрешната част на бедрата ми... 
Бадемово ухание в свивката между ключиците ти... 
Петролено синя локва, в която лежим. И после... 
някаква... черно-бяла вихрушка... Накрая... мрак... 
безтегловност... И някак... Не чувствам страх... 

Знаеш ли какво е за мен истинско щастие? Да не 
чувствам страх. Но се случва толкова рядко... Дори... 
изобщо не се беше случвало преди теб. Но след теб 
този страх става неконтролируем... Трябва да ти 
кажа... Има някаква жена, която ме следи. След 
онази вечер в бялото студио с теб тя е неотлъчно по 
петите ми. Ти... Женен ли си? Скри ли това от мен? 
Всъщност... аз никога не съм те питала... Моля те, 
кажи на приятелката ти... или... на жена ти... да спре 
да ме преследва. Тя ме плаши ужасно много. Ти 
знаеш какво е да чувстваш този парализиращ страх, 
нали? Само ти знаеш... майка ми никога не разбира. 
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Тя казва, че разбира, но просто ме съжалява. Мразя 
я, задето ме съжалява... Тоест... Разбира се, не 
буквално я мразя, но... И на теб ли всички ти 
съчувстват, защото те мислят за луд?! Жена ти... тя 
съчувства ли ти? Или те разбира? Тя... жена ли ти е 
всъщност? Защо ме следи? Аз искам да престане... 
Моля те, кажи ѝ да престане! Аз... няма да издържа 
дълго по този начин... Толкова много ми липсваш... 
Защо изчезна, без да кажеш нищо? Нали каза, че 
искаш да умреш в едно с мен? Защо те няма? Защо 
заличи всички следи... Ти ли го направи? Или беше 
мама? 

Прости ми, ако обвиненията ми са несправедливи... 
Аз вътрешно усещам, че това е работа на мама. Два 
дни след нашата вълшебна вечер аз по спомен 
открих сградата, в която влязохме тогава. Качих се 
на шестия етаж. Шестият беше, нали? Стълбището 
беше същото, спираловидно и с огледало най-долу – 
можеш да се огледаш само като се надвесиш над 
перилата... Звъннах на вратата. Отвори ми една 
жена. Не тази, която ме преследва... А друга... Тази, 
която ме преследва... Тя тогава още не се беше 
появила...И така, аз попитах жената, която ми 
отвори вратата, за името ти. Тя каза, че тук не живее 
такъв човек. Аз я помолих да ми сподели от колко 
време живее тук... тя ми каза – 10 години. Познавала 
всички в кооперацията. Отново настоях да ме 
насочи към твоето жилище. Тя изглеждаше нервна 
и озадачена едновременно докато обясняваше, че 
познава всичките си съседи, сред които нито един с 
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това име. „Невъзможно“ – почти извиках. Жената ме 
гледаше все така учудена, но в очите ѝ вече можех 
да прочета и съжаление. В един момент поисках да 
я фрасна през лицето. Изглежда, тя усети 
намерението ми и затръшна вратата. Останах пред 
бялата плоскост и започнах да удрям бясно с 
юмруци по нея. Ти криеше ли се?! Майка ми... майка 
ми... тя е говорила с теб, нали?  

Когато отворих очи в дневната вкъщи... след нашата 
специална вечер... Аз видях лицето на майка ми в 
сълзи. Тя ме галеше по косата и нареждаше: 
„Милото ми, детенцето ми“... Сякаш някой беше 
влязъл с взлом в дневната... Всичко беше 
прекатурено, изпочупено... а на стената... на стената 
имаше големи черни петна... от блажна боя... „Не се 
притеснявай, ще почистим всичко, не се 
притеснявай“ ... скочих на крака и коленичих пред 
мама. Попитах я: „Мамо, къде е той?“. Тя поклати 
глава. „Нямаше никого, скъпа... Ти беше сама“. 
Отново ме съжаляваше. Тя отново ме съжаляваше... 
Тя отново не ми вярваше. Влязох в стаята си и 
тряснах вратата достатъчно силно, за да дам да 
разбере, че не желая да припарва до мен поне до 
следващия ден. Тази нощ за пръв път спах на тъмно. 
Чувствах не страх, а силен гняв. 

Тя не иска да ме дели с никого... Аз не си спомням 
точно как черните петна блажна боя са се озовали и 
в нашата гостна. Но мога да отгатна и сама. Правили 
сме любов в студиото... после се гонихме по витото 
стълбище в твоята кооперация. Това си го спомням 
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мъгляво... Аз сигурно съм те довела тук, вкъщи. 
Защото ми хареса да рисувам на белите стени. 
Хареса ми да виждам чувствата и мислите си върху 
празен лист. Лист, необременен от универсалната 
истина на мама или на другите, които не ми вярват 
за нещата, които преживявам. Неопетнен от хора, 
които ме гледат със съжаление...  

Тя ме иска само за себе си. Тя. Мама. Тя ни е заварила 
двамата в гостната. Вероятно сме били заспали от 
умората. Тя е събудила теб и е настояла да разбере 
кой си и откъде си. Хората винаги задават такива 
въпроси... Тя сигурно е дошла с теб до дома ти и ти е 
казала, че не иска да те вижда повече. Казала ти е, 
че не е приемливо да комуникираш с мен без да има 
някой с нас. Този някой е тя. Тя не иска никога да се 
омъжа. Тя ме иска само за себе си... Точно тези неща 
си мислех, докато усещах как кръвта се стича по 
кокалчетата на юмруците ми, докато блъсках по 
вратата на онази надута госпожа. Мисля си как мама 
може би ти е дала пари и ти е казала да не се 
появяваш в района няколко месеца. Тя винаги дава 
пари на хората, които уж ми „помагат“... Стана ми 
смешно и започнах да се смея с глас, докато се 
спусках по въртележката на витите стълби. Майка 
ми... ах, как я ненавиждам... Тя мисли, че съм нейна 
собственост! Тя не иска да съм щастлива... не, не 
иска... Въртях се по перилата и ръцете ми оставяха 
кръв навсякъде, а смехът ми отекваше из цялата 
кооперация. Спомнях си как веднъж, преди много, 
много години, поредният мъж, когото за кратко 
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наричах „татко“ ми купи сладолед и ме качи на една 
детска въртележка. Вече беше започнала да се 
върти, когато чух мама да крещи: „Не! Не! Спрете! 
Стефан, как можа? Тя може да получи пристъп!“... Тя 
никога... никога... не ме остави сама да решавам от 
какво имам нужда...  

Изведнъж чух шум от полицейски сирени. Двама 
яки мъже нахлуха в кооперацията, сграбчиха ме и 
ме закопчаха с белезници. Докато се усетя, бях вече 
в колата. По пътя ми обясниха, че надменната 
госпожа е позвънила в районното да сигнализира за 
неадекватно поведение на външен човек... 

Сега отново съм в проклетата ни гостна. Ще пусна 
това писмо в кутията на кооперацията ти. Надявам 
се, че ще го откриеш преди някой друг... И ще го 
прочетеш. Ако имаш връзка с жената, която ме 
преследва, моля те, убеди я да престане. Тя е висока 
около 170 см, със сини очи и вълнисти кестеняви 
коси. Винаги е облечена в дълго бежово палто. 

Липсваш ми безумно. Целувах те и се надявам... пак 
да те целувам.  

Вечно твоя, 

Р. 

 
-Р. А. 

(Психоза) 
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Писмо 

 

Тук съм, за да ти разкажа за своята среща със страха. 
За страх превърнал се в любов. За най-голяма ми 
слабост, която с течение на времето, се превърна в 
най-голямата ми сила. 

Трудно се пише за това. 

Преди няколко години имах паник атаки. Много се 
говори напоследък за тях. Превърнаха се в болестта 
на 21-и век. Все повече хора ги изживяват. Всеки 
втори знае какво е усещането, защото е попадал под 
тяхно влияние поне веднъж. 

Чувство на безпомощност. На тежест. На край. На 
безсилие. Дланите ти се изпотяват, сърцето ти е в 
гърлото и бие с неистова честота и сила. Прималява 
ти. Поне ти така си мислиш. Предполагаш, че ще 
свлечеш всеки момент и ще останеш там. Очакваш 
земята под краката ти да се отвори и да потънеш 
там. Изчезваш. Имаш нужда да се задържиш за 
нещо, за да го предотвратиш, но забравяш за това си 
желание и нужда, защото усещането става все по-
силно. Не успяваш да си поемеш въздух, а това 
намалява потока на мислите ти. Ти не мислиш, ти 
чувстваш. 

– Днес няма да дойда на работа? 
– Защо? Какво става? Болна ли си? 
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– Не.. Просто няма да дойда. Не мога. 
 
Затварям слушалката и се свличам. Непосилно ми е 
да си представя как ще се озова на онова шумно, 
претъпкано с хора място отвън сама. Място, на което 
никой не знае за това, което ми се случва. Няма 
външни белези, само вътрешни. Сама копая дупката 
си и сама се набутвам в нея. 

Ние ги провокираме. Заради неистовото си желание 
да се справяме винаги и с всичко сами. Да разчитам 
само на себе си. Заради проклетата си гордост. 
Животът, твоят стар другар, ти показва, че не се 
прави така. Припомня ти, че да поискаш помощ, не 
те прави слаб. Прави те човек. Никой не оцелява 
благодарение и само на себе си. Всеки оцелява 
благодарение на някой друг, който е вярвал в него и 
му е подал ръка. 

Отначало ми беше трудно да говоря за тях. Мислех, 
че ще ме сметнат за луда. Особено, след като се 
представях пред света като мъжко момиче. Егото ми 
говореше така. След като разбрах, че имам нужда да 
говоря, хората ме приютиха и ме прегърнаха. 
Подадоха ми ръка, за да се изправя и да продължа по 
пътя си. Приеха ме. 

– Тръгваме ли? 
– Да. Само искам да знаеш нещо преди това. Имах 
паник атаки преди време и още се появяват 
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профилактично. Уж умея да ги контролирам, но все 
пак да си знаеш. 
– Добре. Какво искаш да направя тогава? С какво 
мога да помогна? 
– Остани там. Имам нужда да знам, че си там и не 
съм сама, след което аз ще се справя. 
 
Не сме сами. Никога не сме сами. Когато изпит-ваме 
нещо такова, трябва да ровим в себе си. Да ровим 
дълбоко и навътре. В повечето случаи няма да ни 
хареса онова което излиза, но това сме ние. Такива, 
каквито сме. Автентични.  

Никога не се стигна до психолози и анти-
депресанти, защото имах хора около себе си, които 
ми показаха коя е посоката и ме оставиха сама да 
поема по пътя. Той беше мой. Битката беше моя. 

Изправих се. Започнах да излизам сама, за да се 
сблъскам със страха и да му покажа, че освен, че съм 
по-силна от него, мога да бъда и негов приятел. 
Вървим ръка за ръка. В ръка. 

– Нали разбираш, че нямаш нужда от човек до себе 
си, който да те издържа и да те задушава с 
внимание? Имаш нужда просто от някой, който да 
ти бъде рамо, а ти просто да знаеш, че е там някъде 
и го има. 
– Да. Знам. 
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Ако не бяха те, нямаше да започна да пътувам. Щях 
да продължа да прекарвам времето си в учене и 
работа, работа, работа и пак работа. Нямаше да 
отделям време за себе си и най-вече за хората около 
мен, които бях пренебрегвала доста дълго време. 
Щях да продължавам да се страхувам от самотата, 
която в момента без-крайно ценя и обичам. Нямаше 
да започна да пиша, защото точно чрез писането 
изкарвам всичко вътре. Думите са терапия и имат 
лечебна, пречистваща сила. Оставям ги просто да 
преминат през мен, без да ги задържам. Нищо не 
задържам. Никого не задържам.  

 

„Живей! И не забравяй, че това не означава да не се 
страхуваш. Не бъди безстрашен, бъди смел.“ 

 

-Силвия Крумова  
(Паник Атаки) 
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Моята събота 
„В смъртта няма нищо трагично, както няма нищо 
трагично в растежа на едно цвете. Трагичното не е 
смъртта, а животът, който хората живеят или не 
изживяват до смъртта си.” 

Чарлз Буковски 

 

 Събота е. Седмица преди Великден. Пълно-
луние. Въздухът мирише на свежи цветя и дъжд. 
Като всеки студент имам план за учене през деня. 
Стоплям мляко с половин лъжичка кафе и наливам 
вода в кана, за да хидратирам клетките си. Поне два 
литра! Така съветват, за да сме здрави.  

Една стая е квартирата ми- доста тясна за 
душата, а и за книгите. Дойде време да прочета 
„Гордост и предразсъдъци” на Джейн Остин, книга 
написана за съвремието. Трудно намирам образи в 
ежедневието, които да пресъздавам в стихове. А 
разкази не пиша, но идеята за трагичен женски 
образ ме обезпокои. 

 Повечето от нас биха писали за своите Майки. 
Жени, които са ни дали живот и бдят над нас като 
ангели. Мисля, че Мама е образът, за когото имам 
какво да напиша. Но за нея ще пиша друг път. Само 
ще ви споделя, че тя може да нахрани с парче хляб и 
късче сирене мен и брат ми. За себе си остави 
трохите. Мама е моят коловоз в объркания свят на 
това съществуване! 
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 Всяко противоречие е дело на Вселената и 
съдбата. Кажеш ли си, че обичаш това момиче, нещо 
сякаш спъва влюбването. Кажеш ли си, че разбираш 
човешката същност, всъщност разбираш това, което 
си разбрал за себе си. И започваш наново да 
хвърляш зарове в „Не се сърди човече”. Така съдбата 
определи първият ми разказ да бъде този, а не друг. 
Писателят в повечето случаи пресъздава животи, 
които не живее, но преживява и възприема като 
свои. Създава нервни импулси и ново сърце, с което 
чувства другия. 

Следобедният сън зарежда тялото и съм готов да 
бъда добър студент. Само, че животът има друг план. 
Не мога да определя виковете. Бяха силни и 
плашещи. Помислих си, че това е семеен скандал и 
ще приключи със сбиване, секс или раздяла. Само, 
че гласът бе един и толкова натрапчиво се покани в 
стаята ми, че можех да изкрещя с него. Да създадем 
музика на отчаянието. Станах от леглото и се 
доближих до вратата. Беше малка и незначителна, 
дори за моя ръст. Ако всички врати са толкова 
несигурни, как може да предпази дома ни? Една 
врата не ме спаси от ужаса… 

 Съседите ми, които не познавам (тъй като 
постоянно се сменят), отключиха своите врати. 

-Добре ли сте? Какво Ви има? Как да Ви помогнем? 

 Жената продължаваше да плаче и да крещи в 
истерия, сякаш отнемат живота ѝ. Съседите се 
прибраха, надявайки се всичко да приключи. 
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Страхът беше за момент. Всички искахме да ѝ 
помогнем. Като вселенски закон нахлуха следва-
щите крясъци. Както след светкавица следва гръм! 

 Разбирам езика на отчаянието. Когато светът 
е срещу теб или ти си срещу себе си. Когато хората 
съдят и ти пришиват съдба - какъв човек си, с кого 
споделяш леглото си, как си облечен. Чувал съм за 
себе си дори следното: 

- Виж на какво прилича? 

Или 

- Ти какво си? 

 Има ли смисъл да показваме личните си 
карти, да бъдем себе си и да задаваме въпроси? И без 
това познати и непознати живеят повече нашия 
живот… Какво съм? 

Поглеждам през шпионката. Изправих се пред 
тъмнината на коридора и душата, която искаше да я 
чуят. Но отчаянието ѝ бе толкова силно, че победи и 
моя опит с него. Стаята ѝ беше с две врати - едната 
беше отворена, другата - с железни решетки. Чел ли 
си книги от Стивън Кинг? Представи си най-
страшното същество, което се блъска в решетките, 
удря главата си, протяга ръце, за да ти отнеме 
живота. Тя наказваше съществуването си. 

 Живее със своето куче, което всяка сутрин ме 
изпраща с лай. Досадно е това куче! Тази събота се 
запознах със съседката ми и нейното куче. Точно 
срещу моята врата. Псуваше и плюеше. Тогава се 
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сетих, че моята врата беше наплюта преди месец. 
Мислих, че някой се шегува или прави магия. Вече 
познавам извършителя. 

 Съседите отново излязоха - мъж и жена. И тях 
не познавам. Отново се опитаха да ѝ помогнат, но тя 
продължаваше да се дави. Кучето я ухапа. Премина 
решетките на металната врата и ухапа съседите. В 
този забързан живот дори не познавам съседите си. 
Мъжът изкрещя: 

- Обадих се на полицията! 

Образът, който ме събуди и разтрепери, отключи и 
втората врата. Започна да блъска по границите на 
непознатото, с последни сили хвана бравата. Свлече 
тялото си, сякаш до моето. Входната врата не може 
да победи една Жена! Има ли нещо, което може да 
спре една Жена? Да обича децата си, да убие за тях. 
Да извърви километри пеш през нощта, за да ти 
каже, че си глупак и те обича. Да спаси реколтата си, 
за да може лятото да хапнеш най- вкусните домати 
от градината. Да бъде Страх у съседите си? Има ли 
някой, който може да спре една Жена? Тя 
продължаваше да крещи на телефона си. Да 
повтаря: 

- Аз те родих! Ти си мое дете! Ти ме излъга! В 
понеделник искам документа. Ще те… 

 Минаха няколко минути в мълчание. Бяха 
като часове. Навярно никой не я чу. Телефонът може 
да предава звук на хиляди километри, но не и 



 
 

113 
 

чувства. Не вярвам, че можем да почувстваме душа 
в плен на съвременната комуникация. 

 Полицията е тук. Двама полицаи, около 
тридесетгодишни с хладнокръвие се появиха пред 
моята врата или по-скоро пред вратата на съседката 
ми. Тя се нуждаеше от помощ, спешно! Започнаха 
разговори и въпроси. Опитаха се да я успокоят, но 
напразно. Псуваше и дереше, а кучето се бореше с 
неизвестното. 

-Вземате ли наркотици? Къде е личната Ви карта? 

 Въпроси, на които отчаянието не може да 
отговори. Извикаха психиатър и линейка. Полицаят 
взе жената и я отведе по стълбите към линейката. 
Другият затвори кучето в стаята. То продължаваше 
да лае, да очаква стопанката си. Дори в жестокостта 
към тях, те са в краката ни, дори когато сме кални, 
просто са до нас! 

 Чух полицаите, че жената ще остане седмица 
в психиатрията. Това куче няма да престане да я 
търси във всяка сянка и стъпка в тъмния коридор, 
всяко затваряне на вратата. Линейката и 
полицейската кола изчезнаха в градския трафик. 
Тихо е. Като след буря. 

 Дано се оправи! Дано забрави документа в 
понеделник. Цяла седмица ще бъде в психиатрията, 
ще пие лекарства, ще пробожда дните със заблуди. А 
душата ѝ кой ще лекува? Тя има ли деца? Има ли 
какво да съсипе още в себе си? 
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 Бог ни изпраща предупреждения - да обичаме 
и ценим, да дишаме и обелим портокал, да изпием 
липов чай, защото когато ужасът е пред вратата 
повече от всичко искаш да обичаш, да се разхождаш, 
да подишаш свеж въздух. Да обичаш и целунеш 
своята майка. Да си у дома и да си простите малките 
камъчета, които спъват взаимоотношенията. Да 
обичаш своята приятелка, защото тя разбира 
съществуването ти, а ако не го разбира, поне е до 
теб. Да обичаш своята жена, която те лекува, ражда 
деца и се бори с поредната ти чаша разруха. 

 Докато сме здрави, ви моля - не съдете 
другите! Помогнете им. Само човек може да запълни 
липси. Дано не срещнете отчаянието на моята 
съседка, дано да има кой да ви посети, да ви стопли! 

 Съседката ми ще се завърне. 

 Обичайте себе си и светът - една събота не 
победи мрака в душата на непознатата жена. Не ѝ 
позволи да подиша, да прости. Една събота ѝ отне 
любовта… Съседката ми няма да обагри с памук 
яйчицата, да опече козунак... 

 

 

-ГеоргиЕВ Д.   
(Психоза) 
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Хербарий 

 
Све седеше на пясъка, гледаше с копнеж морето, 
което плискаше сапунена пяна на педи от 
петичките му, и чакаше да изтече задължителният 
час между къпанията. За майка му тоя час беше 
„време за здравословно ослънчване“. За него си 
беше чиста скука.  

Огледа се и я откри под чадъра на разноцветни 
триъгълници. Прилежно си ослънчваше гърба в 
компанията на една лилава книга с двама, дето се 
целуват на корицата. Све прецени, че шансът да я 
измоли да поиграе с него е нулев. „Измисли си 
занимание, Светулчо мамин“, щеше да му каже. 
„Само хората без въображение скучаят”.  

Въздъхна. Стана му приятно тъжно и въздъхна пак. 
След третия път му омръзна.  

Загреба шепа мокър бряг. В мекото под ноктите му 
се напъхаха остри песъчинки.  

Ох!  

Значи дупките и замъците отпадат. Ами тогава... 
Освен да събере мидички за баба Светле.  

Клекна точно зад горния ръб на мократа ивица 
между плажа и белите езици на вълните. Първото, 
което привлече погледа му, беше отворена 
светлосиня мида със симетрично разположени 
жълтеникави петънца.  
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Приличаше на пеперуда. 

Спомни си хербария на братовчедка му Жечка и 
потрепери.  

Беше миналото лято. Двамата играеха в градината 
на баба, когато той видя голяма снежнобяла 
пеперуда на една гладиола и я показа на Жечка. 
Момичето приближи предпазливо, протегна длани 
огънати като черпаци и хвана пеперудата. Едното ѝ 
крилце се подаваше между палците. Све изпищя, а 
братовчедка му се втурна към верандата. 

- Идвай с мен, лигльо – кресна му през рамо. – Ще ми 
трябва помощ за хербария. 

- Не съм ригрьо – тросна се той, докато неохотно се 
тътреше след нея. – На пет и поувина съм. Сред две 
години като стана коукото тебе, ще видиш ти! 

Обаче тогава Жечка му беше кака и нямаше как. 
Докато тя стискаше пеперудата между дланите си и 
даваше нареждания, той извади хербария от 
раницата ѝ, отвори кутийката с карфици и остана да 
гледа. Когато карфицата прободе телцето, коремът 
му се сгърчи от ужас и ушите му запищяха. После се 
разплака, хвана го яд, че плаче пред момиче и ревна 
още по-яростно. После го наказаха, защото 
братовчедка му го изклюка, че ѝ бил викал Жечка-
мечка убиецка на буборечки. За някаква си дума го 
наказаха. Истина хем. А на нея, дето уби жива 
пеперуда, нищо.  
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Още го болеше от тоя спомен, и не само заради 
наказанието. Имаше и друго, дето още не можеше да 
го сложи в думи. Срам, че не ѝ попречи. Трябваше да 
я спре, а той я остави да го превърне в съучастник.  

Ще направя хербарий от миди, хрумна му изведнъж. 
От тия, дето приричат на пеперуди. Пепемиди. С 
репиуо, вместо карфици. Знам, че не са живи, няма 
да ги забори, ама нищо, за всеки суучай... 

Както си клечеше, заклати се като пингвин край 
ивицата, най-гъсто осеяна с миди.  

Ще подари хербария на баба Светле, а Жечка, като ѝ 
иде на гости, ще види, че неговият грам не е по-лош 
от нейния, хем без да е намушкал никого.  

- Светльо – викна майка му. Вървеше към него и си 
оправяше банския. – Хайде с мен в морето, миличък. 
Може и топката да вземем, преди малко я надух.   

- Посре – отвърна той. – Сега събирам пепемиди.  

- Пепе - какво? – засмя се тя. – Добре, добре, щом си си 
намерил занимавка... Аз ще вляза да поплувам.  

 

Помнеше всичко от този ден в подробности. До 
суматохата и писъците и купчината хора на брега. 
По-точно до момента, в който видя майка си, 
просната по гръб на пясъка в средата на купчината, 
с отпуснати ръце. По банските я позна, не виждаше 
лицето ѝ, закриваше го някакъв с червени гащета, 
който се навеждаше над гърдите ѝ с едни такива 
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смешни движения, като навита играчка. Като баба, 
когато меси питка.  

Нататък не помнеше.  

Не помнеше. 

Не искаше да помни.  

Искаше да спи, защото само тогава не му беше 
мъчно и объркано. И мъчно. Когато не спеше, най-
обичаше да си постои самичък в детската – там не се 
чуваше плаченето на баба. Лягаше по гръб на пода, 
стискаше очи и разглеждаше хербария от спомени с 
мама. В него мама беше жива. Не като в хербария на 
Жечка. Вярно, не можеше да се изфука със своя, 
нямаше как да го покаже, но нищо. Той нали 
можеше да си го гледа, когато пожелае. В него мама 
беше жива. 

В него и в топката.  

Беше я надула малко преди да...  

Нищо и никаква топка на бели, червени и сини 
ивици, но пълна с дъха на мама.  

Първите дни Светльо не се отделяше от нея. 
Гушкаше я, галеше я, притискаше бузка до наду-
валото, нали мамините устни се бяха допирали там.  

После с ужас забеляза, че топката омеква и спря да я 
докосва от страх да не се спуши съвсем. Стоеше в 
левия край на леглото му, а той лягаше в десния и по 
цели нощи внимаваше да не я бутне насън.  
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При всичкото внимаване обаче, топката про-
дължаваше да спада. Сякаш мама бааавничко 
изпускаше последния си дъх насред стаята му и той 
невидимо се носеше към... 

Тавана? Ъглите? Не беше сигурен, а трябваше 
спешно да разбере! 

И Све се зае – като Дора изследователката – да 
изследователства пътя на въздуха през човека.  

Вдишваш – въздухът влиза и те оглежда отвътре. 
Издишваш – излиза и вече е някакси твой. Ако не 
мърдаш много можеш да си го вдишаш пак същия. 
Горе-долу, не всичкия, защото веднага се разпилява.  

Ако си в стаята на баба може да вдишаш от въздуха, 
дето е минал през нея. А тя, както си те гали по 
главичката, сигурно поглъща цели облаци от твоето 
издишано.  

Я да видим на терасата? Охоо, тук въздухът е по-
вкусен. И щом излезе от устата се разпилява много 
по-бързо и по-надалече. Може да стигне чак до 
комшийския двор, до носа на дядо Ичо. Или до 
муцунките на овцете му.  

Ха! Хората и овцете могат да си разменят въздусите! 
И с кокошките, и с буборечките, и с дръвчетата... 

Значи... значи въздухът, който е минал през мама, е 
някъде тук! Може после да е бил къде ли не, в кого 
ли не – човек, чайка, трева, пеперуда, – но няма как 
да излезе от планетата, нали?  
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То тогава татиния въздух и той така. Нищо че е по-
ототдавна. И дядовия също... 

Кой знае това вятърче, дето ми гали бузките, чие 
издишано носи... 

Све си поплака малко (добре че я няма Жечка) и тоя 
път плачът му донесе утеха. Още не можеше да я 
сложи в думи, но беше нещо за мама, че тя някакси 
е част от въздуха и винаги ще я има в него. Както и 
Светльо ще го има, и тати, и дядо, и всички хора, 
някога дишали под това небе, и всички овчици, 
пеперуди, врабчета и дръвчета.  

Изтича, взе топката от леглото, върна се на терасата 
и я гушна в скута си. Дъхът на мама бааавничко се 
смесваше с въздуха наоколо. Въздухът, този вечен 
хербарий на дихания. 

 
 

-Миа Сердарева 
(Посттравматично стресово разстройство) 
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Затворници 
 

Никой друг затвор не тежи толкова, колкото 
затворът на думите. Там живеят едни угоени 
затворници – тъга, болка, неопрощение, неиз-
живяване, необичане, неприемане. Ние ги храним 
така, че те все повече мълчат, а затворът все повече 
се разраства. Какво толкова са ни направили, че ги 
държим заключени?  

Нима не ги повикахме сами, нима те не са наше 
творение? Отглеждаме чудовища, които накрая ни 
изяждат. Ако ги пуснем на свобода, те ще бъдат 
просто думи, които ще ни помогнат да пораснем.  

Често си мисля, че сами отглеждаме наказанията си. 
От губене на време в излишно мълчание, от избора 
на грешните моменти, в които да се страхуваме, от 
избора ни никога да не се променим. От избора на 
грешните чувства, които да изпитваме, създаваме 
едно болно Аз. В стремежа си да бъдем жертви или 
мъченици, нагнетени, наранени или обвинени, 
всъщност сами избираме да сме наказани така. Но 
замислете се, ако душата ви е домът, в който 
живеехте, бихте ли живели в затвор с враговете си?  

 

-Атина Докузанова  
(Страх)  
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Сутринта, в която ме нямаше 
 
 
Нехайно слънцето от изток си изгря, 
мъглата вдигна, стъпило на пръсти. 
Надникна в стаята ми, явно не видя, 
че всичко там е, само аз отсъствам. 
 
Прането вятърът от север разпиля, 
а после дъжд по дрехите запръска. 
Припряно днес не гладя, не редя 
и подът в кухнята осъмна мръсен. 
 
Чиниите – о, ужас! – неизмити са, 
вечерята от снощи неприбрана е. 
Корав е хлябът, а мухи връхлитат 
храната, кацнала по порцелана. 
 
Денят захваща. Чува се камбана. 
Умира ехото в сатена на савана. 
 
 

-Богдана Калъчева 

(Страх от смъртта) 
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Как 
 

Преследва ме отново самотата. 
Ридае самотно невидима флейта. 
Но кой не е сам във тълпата?... 
Кой не крие сълзите си нейде? 
Говорим на вавилонски езици, 
без някой някого да разбира, 
останал самотна вселена, 
сам във Всемира. 
О, как плаче тази флейта вълшебна! 
Без една нота фалшива! 
Светът безучастен пак гледа, 
и безпристрастен заспива. 
Кондорът пак едничък в простора се рее, 
едничка причина търси, за да живее. 
Есента отново клони съблича, 
с надежда за пролетен цвят... 
Надявай се, вярвай, обичай, 
душата умира от глад... 
А колко много има на този свят 
да дадем и да вземем... 
НО КАК?...                          
 

-Ани Русева  
(Самота) 
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На дядо ми 
 

Дядо ми се родил през далечната 1943 година в дома 
на заможен земевладелец. Земевладелецът имал 
четирима синове, които обичал повече от живота 
си. Живеели в огромна къща накрая на селото, която 
дълги години била огласена от веселите викове на 
момчетата, а по-късно – от тези на техните деца. 
Братята били неразделни, защото нямало нужда да 
се делят – в голямата къща имало място за всички.  

През една сурова зима земевладелецът се разболял 
тежко и се случило така, че от четиримата синове 
при него останал само един – бащата на дядо ми. 
Останалите разпределили богатството помежду си и 
го напуснали. Бащата на дядо не се разсърдил. Той 
бил строг, но справедлив човек, който имал суров 
вид, но сърцето му било от мед. Такъв беше и дядо. 

Спомням си, че ми разказа тази история няколко 
месеца преди да си отиде. Странно как дотогава не 
го бях питала за детските му години. Посетих ги с 
баба ми в един зимен следобед, за да им разкажа как 
минават изпитите в университета. Това обикновено 
беше основният въпрос, който обсъждахме, защото 
за тях образованието беше най-важно. Помня 
гордостта в очите на дядо, когато разбра, че са ме 
приели в елитен университет.  

Този следобед бяхме заели обичайните си пози за 
споделяне на истории: той – седнал в средата на 
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дивана, аз – свила крака до него. След като завърши 
разказа си, дядо помълча малко, после се изправи и 
отиде до стария скрин. От там донесе едно от най-
ценните си притежания - книгата, в която са 
записани имената на целия му род. Подаде ми я с 
церемониален жест. 

- Чети на глас. – каза.  

Аз послушно започнах да редя Михали, Миланки и 
Дянковци. След няколко страници стигнах до името 
на майка ми, което беше сбъркано. Прочетох го 
правилно, но дядо ми ме спря: 

- Защо го промени, като е написано по друг начин?  

Вдигнах рамене. Може би го направих от неудо-
бство, че в ценния му документ е сбъркано нещо 
толкова значимо за него. Продължих да чета, а той 
ме слушаше внимателно, като от време на време ме 
спираше, за да ме поправи. Знаеше наизуст 
всичките няколко страници, изписани плътно с 
имена. Толкова важни бяха за него корените му. 

*** 

Когато бях малка дядо ми работеше като началник 
на отдел в химически завод – отговорна позиция, с 
която всички вкъщи много се гордееха. Аз не 
разбирах какво му е толкова важното - в детското ми 
съзнание имаше място само за дядото на Митко от 
съседния блок, който прекарваше дните си на 
пейката пред входа, но пък раздаваше най-вкусните 
бонбони на света. 
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За мое огромно задоволство дядо се пенсионира 
рано. Понесе го трудно, защото обичаше работата си. 
Тъй като не можеше да си позволи да бездейства, 
реши да започне работа в близкия магазин за 
домашни потреби, за да минава по-лесно времето. 
Трудно мога да опиша гордостта ми, когато разбрах 
новината. Толкова ми беше интересно да му 
помагам в магазина и да се перча пред децата от 
блока. Това продължи няколко месеца, докато на 
дядо не му се наложи да напусне. Вече всички 
квартални деца играеха на „продавачи“. А как само 
се гордеех! 

*** 

Дядо ми беше достоен човек. Вдъхваше чувство на 
сигурност и закрила, въпреки че боледуваше. 
Обичаше реда и семейството си. Разпределяше ни 
поравно всички спестявания, които имаха с баба. 
Ако пожелаеха, можеха да си позволят да отидат на 
екскурзия в чужбина или поне да ходят на театър 
всяка седмица. Това обаче никога не се случи, 
защото думата му бе закон, а тя гласеше, че всичко 
трябва да отива при децата.  

Спомням си, че през лятото често белеше плодове и 
орехи. Сядаше на любимия си стол, запретваше 
ръкави и започваше. Една ябълка, втора, трета. 
Белеше спокойно и прецизно. Същото се случваше с 
орехите – продължаваше, докато пръстите на 
ръцете му не почерняваха. Веднъж се чудих на 
търпението му, докато наблюдавах как купата се 
напълва изпод ловките му движения. Попитах го 
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как се сдържа да не си хапне поне едно парченце, 
докато ги бели. Дядо се засмя. 

- Важното е да има за децата – каза, подавайки ми 
пълната купа. После се наведе към мен, а лицето му 
придоби строго изражение – И да дадеш на всички! 

*** 

Дядо ми четеше вестници и беше добре инфор-
миран, за да може винаги да е в крак с новините и 
събитията. Обичаше да е подготвен и съставяше 
план за всяко нещо, било то посрещане на празник 
или отиване до магазина. Не проработеше ли 
планът, винаги имаше още един подръка „за всеки 
случай“. Вярно, че този случай така и не се появи, но 
пък резервният план винаги беше налице.  

Може би затова, когато разбра за страшната 
диагноза, той я прие делово, като герой. Първата му 
работа беше да отвори тефтерчето с телефонните 
номера и да уведоми всичките си приятели. 

- Не ми остава много – казваше. - Важното е децата 
да са добре.  

Когато състоянието му започна да се влошава, дядо 
събра цялото семейство на гости. Погледна ни един 
по един с гордост и ни даде поредния си, последен 
съвет.  

- Бъдете заедно и се подкрепяйте, деца. Никога не се 
разделяйте.  

Беше един от онези моменти, за които четем в 
книгите или гледаме по филмите. Разликата е, че не 
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знаеш какво да кажеш, защото думите нищо няма да 
променят. Смотолевихме по едно „Ще се оправиш, 
недей така“ и се умълчахме. На тръгване дядо хвана 
ръката ми и я задържа. 

- Хайде, моето момиче.  

Това беше последното нещо, което ми каза. Отиде си 
няколко седмици по-късно, а междуградският 
автобус не стигна навреме, за да го видя още 
веднъж.  

*** 

На погребението дойдоха толкова много хора, че 
мястото в залата не стигаше. Повечето от гостите 
бяха дошли от различни краища на България – 
негови стари познати от село, бивши колеги, 
приятели и роднини, които не познавах. Не се 
изненадах - беше подобаващо изпращане на 
големият човек, който беше дядо ми.  

 *** 

Един ден, ако имам късмет, ще чета родовата книга 
и на моите деца. А когато стигам до името на дядо 
ми, ще спирам за малко, ще се усмихвам и ще 
продължавам нататък, завинаги научила урока си. 

 

 
-М.В.  

   (Скръб) 
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Изстъпление 

 

Виждал ли си някога смъртта? 
Мен ме е поглеждала в очите. 
Майка си зарових във пръстта –  
как съм се изправила, не питай... 
 
Виждал ли си някога греха? 
Как обърква тялото с душата... 
Трябваше да бъде „за нощта“,  
не да ставам с Дявола приятел. 
 
Виждал ли си скоро любовта? 
Беше най – ужасната ми среща... 
Всеки бих заровила сега,  
не и да горя в подобно нещо. 
 
Виждал ли си скоро радостта? 
Чух, че някой ден ще я намеря. 
Срещне ли те някъде в града,  
поздрави я, моля те, от мене. 
 

 
-София Милева  

(Самообвинение) 

 



Тревожно разстройство (тревога)
Траур 
Тъга

„Там безпомощни лежаха,

сред нищото в зелената ливада.“

 

-Г. Стефанова
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Вечно ще сме само аз и моят ад 
 

Разкажи ми за себе си! 
Попита ме той, и в мен се надигна тревога. 
Какво да ти кажа – отвърнах му аз 
и бързо оправих си тона. 
Искам всичко от теб да познавам! 
Ухили се той, а мен страхът ме захапа. 
Не съм интересна –изрекох през срам, 
и леко потънах във мрака. 
 
Направих ли нещо? 
Обърка се той, а аз стоях безучастно. 
Трябва да тръгвам – престорих се аз 
И взех си душата обратно. 
 

 

-Е.С.  
(Тревожност) 
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Откога си жива? 
 
 

 
Всичко започна с Въпросът.  
Да отговоря, така и не посмях. 
В живота, тиха, като просяк 
оцелявах, но така и не живях. 
 
И незабелязано се лутах насред 
хора - тълпи, усмивки и шеги,  
книги и празни места без ред 
и нарочно се крих помежду им.  
 
Не отговарях, не можех, не исках.  
„Нека да помълчим по въпроса…“ 
Тишината удобна до мене притисках- 
щастието едно, което успях да изпрося.  
 

 

- М.Р. 
(Тревожност) 
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Деветте кръга на съня 
  
 
 
Кошмарите ми 
са стълбища 
           без парапети. 
Слизащи до 
тъмното на 
               душата ми. 
Слепи мисли 
в животински кожи. 
  
Впили плътски нокти 
в очите на нощта. 
Вият бясно 
подир страховете ми. 
  
И ругаят утрото 
до изсветляване... 
  

 

-Ивелин Илиев  
(Траур) 
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Ливада 

 

Бях дърво със пъстри клони, 
със здрави корени, дълбоки. 
Но вятърът и мен догони, 
листата ми разпръсна на посоки. 
 
Халата роди пък ураган, 
а той от черните земи изтръгна 
моята опора и без свян, 
унищожи ме, след което тръгна. 
 
Клоните прекършени тежаха, 
на тревата росна, млада. 
Там безпомощни лежаха, 
сред нищото в зелената ливада. 
 
Надявах се, че някога ще спре, 
някой изморен от път да поседи. 
Останките от мен да събере, 
в земята нов живот да посади. 
 
 

-Г. Стефанова  

(Тъга) 
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Събирач на сълзи 
 
 

Добре дошъл, Събирачо на сълзи, 
сигурно идваш от много далече. 

Седни поне за миг- нека постоим. 
Не се ли измори от пътищата вече? 

 
Не ти ли тежат всички разстояния, 
които кръстосваш сам без другар. 

Защо лежат в душата ти мълчания 
и защо очите ти тъй жално сълзят? 

 
Пак мълчиш. Нищичко не казваш... 

Думи ли нямаш или в излишност тъга? 
Себе си ли по този начин наказваш 
или още не се познавате с любовта? 

 
Не ми отговаряй, Събирачо на сълзи, 
явно наистина боли те и ти е тежко. 
Знам какво е в сърцето ти да пълзи 

парещ спомен и капка безнадеждност. 
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Виждам торбата ти. И днес е пълна! 
Колко много плачат хората в този свят! 
Сигурно като мен те чакат да се върнеш 

и нов куп от сълзите си да ти дадат. 
 

Но ти не тъжи, Събирачо на сълзи! 
Стига...Поне ти недей да страдаш! 
Има толкова много плачещи очи 

на света. Нека поне твоите не плачат! 
 

 

- Мария Павлова 

(Тъга) 

 

 

 

 

 





Умора (хронична)
Унижение
Уплаха

„Утре е повече отколкото имах днес.“

 

-М.И.





Фобии

Фиксации 

Фрустрация

Фантомна болка



 
 

144 
 

А мислех, че светът е розов,  
с малинов дъх, и вкус на мед.  
Студен е, да, но не прилича  
на цветния ми детски сладолед...  
Не е картинка, нито песен,  
ни приказка със край щастлив.  
Борба жестока е и път нелесен,  
прашен, дълъг и трънлив...  
А мислех, че криле ще имам  
и като птица ще летя,  
морето ще е вечно до колене  
и вечна ще е младостта...  
Поглеждам се.... Очите ми са уморени,  
държа хвърчило в свитите ръце,  
и две бразди в челото разделени  
разказват за човешкото сърце....  
А мислех, че ще бъда вечно луда,  
ще гоня цветни хвърчила...  
Светът е шарен, Любовта е лудост...  
Аз още вярвам в чудеса...  
Но знаеш ли, така съм уморена...  
Пусни хвърчило вместо мен.  
Душата ми е птица, но ранена  
и сякаш хваната във плен...  
Светът ухае на малини,  
на мен ужасно ми горчи,  
очите ми са тъжно-сини,  
а между тях- са две бразди... 

 

-Мая Токушева* 



Халюцинации

Хипомания

Хипохондрия

Хистерия





„Цветовете на прасковата в двора някак
вече окапват. Не съм разбрал, че лятото
приключи. Кара ме да се замисля, колко
ли други неща не съм разбрал. Може би
трябваше да погледам още малко. Друго
лято няма да имам.“

 

-М.Р.

Циклотимия
Циклофрения





„Чакам те тук, де отдавна те чаках…“ 

-Мая Токушева





„Шумът на безвремието, е толкова

приветлив. Защо, за бога, да напускам

тази стая!? Ако остана още малко сам,

никой не ще узнае. А щом никой не знае,

значи няма защо да ме е срам. Да, ще

поостана тук. Тук и сам. Ще помълча.

Ще съм щастлив. Но, ако издам звук –

някой ще се сети, че съм жив.“ 

– М.И.

Шизоидно личностово разстройство  

Шизофрения
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Quo Vadis 
 
 
 
Времето дълбае, 
върши своите задкулиси, 
разкъсва гледката сърцето 
с неподражаеми картини 
от сюрреализма взети. 
Разпада се на скални късове 
сърцето – помогнете! 
Валерианът днес не се котира... 
Нещо силно да ти се намира? 
По отредения ти път вървиш, 
крачиш във бразда дълбока, 
на лицето ти оставила следи, 
заличила собствените ти черти... 
Накъде вървиш, човече? 
И в каква посока?... 
 

 

-Ани Русева  
(Шизофрения) 
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И пак е нощ 
 
 
 
Защо изобщо идва? 
Не сънувам ли и през деня 
кошмарите като на кино? 
Нали нощта е дадена за сън, 
а вечер той не идва... 
Денят  те спъва 
във разбити тротоари, 
очите ти ще ти извадят 
до тях блестящите реклами... 
Минаваш през какви ли не картини 
от времето на братчетата и Гаврош, 
с отрупани витрини 
и с какъв ли не разкош... 
А недалеч от тях 
на ъгъла под светофара, 
с протегната ръка, 
изгубила човешкото достойнство 
клечи една жена... 
Умът на кой не го побира- 
защо о, вездесъщи Боже 
й вменяваш някаква вина, 
да изкупува нечий грях, 
че от дете белязана е нейната съдба?... 
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И пак е нощ, 
и пак сънят не идва... 
Ще чакам утрото навън, 
дано с кошмари се размина... 
  
 

-Ани Русева  
(Шизофрения) 
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Нюанси на смущение 
- Ще си насадя дърво! - рече той и ме погледна с 
теменужените си очи. 

- Добре, но какво дърво искаш? - попитах аз, макар 
да не разбирах нищо от дървета. 

- Голямо и червено! - каза той като продължаваше 
да се взира в очите ми. 

- Те всички са зелени! Поне през пролетта и лятото!- 
констатирах „вещо“ и продължих играта на 
погледи. 

- Очите ти са като кора на японски клен, а косата ти 
има цвят на израстъци от царевичен кочан. По 
бузата ти се стича лозова сълза, а устните ти са 
като бодлив берберис. 

- Това някакъв стих ли е? 

- Не! Това си ти! 

           +++ 

- Познай днес какво съм ти подготвил? - 
теменужените му очи бяха станали още по-
наситено сини. 

- Всеки ден прекаран с теб е изненада! - опитах се да 
бъда мила. 

- Ще си насадя дърво и на него ще сложа къщичка 
за птица - от вълнение лицето му порозовя. 
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- Реши ли какво дърво ще насадиш?- попитах за 
пореден път. 

- Японски клен - спокойно ми отвърна и отново впи 
поглед в мен. 

- А къде ще го насадиш? - игриво зададох въпроса 
си. 

- До леглото, в което спя. Ще го насадя директно в 
пода. Ще заспивам с цвета на кората, а листата му 
ще ми нашепват за пролетта и лятото, когато 
всичко е зелено. Но ти сигурно не знаеш, че 
японският клен има карминово-червени листа като 
бузите ти, които в момента пламнаха, а кармина се 
произвежда от яйцата и коремчетата на един 
бръмбър? 

- Какви птици искаш да живеят в къщичката? - 
опитах се да променя темата. 

- Феникс, който ще пие утринната роса от листата 
на моето вечно червено дърво. Фениксът е най-
самотната птица. Всички самотни птици умират 
млади, затова искам птица, която не може да бъде 
наранена. 

- Но, тя е един от символите на любовта! Няма не 
наранена любов! 

- В моята къщичка ще живеят два Феникса и няма 
да са самотни! Всички трябва да сме по двойки, за 
да сме щастливи! - той отново се втренчи в мен. 
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- Два Феникса? - не бях чувала легенда за два 
Феникса. 

- Да! Аз и ти! 

+++ 

 - Днес не съм в настроение да садим дърво - 
теменужените му очи бяха станали светло сини. 

- Жалко, защото имах идея за къщичката - опитах 
се да го зарадвам. 

- Два Феникса трудно биха живели под един 
покрив- безизразно ми отговори. 

- Но аз ще ти помогна да я направим голяма, 
красива и с всички удобства в нея! - отново с 
ентусиазъм се вкопчих в идеята му. 

- Днес няма да садим дърво! Нито аз, нито ти! 

+++ 

- Оня път, когато ти си тръгна, аз взех решение, че 
ще си посадя дърво -той беше заел поза на философ 
и ме гледаше съсредоточено. 

- Толкова се радвам, че се върна на проекта за 
дървото. А къщичка? -заинтересовано попитах. 

- Къщичката ще трябва да е по- голяма от дървото, 
поне в началото… и затова се отказах - той ме 
погледна изпитателно. 

- Мислиш, че съм забравила какво ти обещах! Ще я 
направим заедно и тя ще бъде най-уютната къща 
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за Феникси на всички континенти! - въодушевено 
повиших тон. 

- С всички удобства? С вана за Феникси, които да 
пият заедно шампанско и веранда, на която да 
изпращат слънцето, хванати за ръце, а сутрин да 
посрещат изгрева до кленовото дърво и да пият от 
росата на листата им? - лицето му грейна като 
утринна луна. 

- Разбира се! И малка градинка с всички зеленчуци 
и плодове, които обичат Фениксите! - още по-
разпалено се включих, докато се опитвах да му 
сложа в устата поредното хапче. - Виж, това е ягода, 
която току що откъснах от тази градинка и трябва 
да я хапнеш! 

- Аз мразя ягоди! Имам алергия към тях! - лицето му 
се беше сбърчило от ненавист. 

- Ето виж, аз обичам ягоди и сега ще си хапна една - 
направих симулация и уж сложих хапчето в устата 
си. 

- Казах ти, че два Феникса не могат да живеят 
заедно под един покрив, защото и двамата са 
силни. Няма да изям ягодата от нашата градинка, 
въпреки че къщата си заслужаваше да я построим 
аз и ти! 

+++ 

- Днес прекопах градината и подарих всички ягоди 
на една наивна птица – започна той с весел тон. 
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- Защо птицата да е наивна? - учудено го погледнах. 

- Ягодите са за наивниците, а аз съм Феникс! Не 
искам да съм част от хората. На тях настройките им 
са прецакани. Само истинските Феникси знаят, че 
ягодите причиняват инфекции на душата.  

- Скъпи, не се справям вече сама, въпреки че се 
прераждам от пепелта всяка сутрин. Това е от 
четири години…разбираш ли колко ми е трудно? 

- Не можем да си посадим дърво и прекопаната 
градина ще остане да пустее - с отнесен поглед каза 
той. 

- Не можем! - с безсилие откъртих последният си 
вопъл. 

- Мога! Само аз! Защото не съм роден от небето или 
от земята! Роден съм от огън! 

Видях линейката, която го откара. Изпитах болка от 
самотата, която си проправяше път към сърцето 
ми. Всички интересни истории, които преживях, 
щяха постепенно да се покрият с прах, а времето 
щеше да ги заличи. Най-добрите хора се оказваха 
луди и в техния вълшебен свят се живееше 
щастливо в къщичка за птици и едно дърво. 

 

 
-Марисиана Влашева 

(Шизофрения) 



... стои и чака.

Ювелирното
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*Това произведение е поставено на определеното 

място по преценка на редакторите.    
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